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အပ ိုင္း (၁) အေထြေထြ အတန္းတြငး္ စည္း က္းထ နး္  ကး္က ိုကမွုမး( အေထြေထြပညမေရး သအ ိုရသ) 

(ED 107A Theory of education)
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▪ အထ ္ပါပံိုတြင္ ‘C’  ည္ Co-operating   ိုကဟိုတ္ ဆရမညြန္ၾ မးကႈ  ိုပ းေပါင္း ပါ၀င္ လ ို ္နမျ င္း

▪ ‘D’  ည္ Deffecting   ို႕ကဟိုတ္ ဆရမညြန္ၾ မးကႈ  ို ဆန္႕ မွုင္လိုပ္ေဆမင္ျ င္း  ို   ိုယ္စမးျပ  ည္္။

▪ အတန္းတြင္ င္ေ မ  င္ န္းစမတ ိုု ည္ ေ မွုမင္း မးတ ို႕အတြ ္အ မွု  းရ  ေစကႈပ ိုကမွုမးလမပါ ပ းေပါင္းပါ၀င္ကႈ ည္

အစတြင္နဲပါးေ မ္လည္း ေနမ ္ပ ိုင္းတြင္ ပ ိုက ို ကမွုမးျပမးလမကည္ ျ စ္ လ ို ညြန္ၾ မးကႈ  ိုဆန္႕ မွုင္ျ င္း ည္ အစတြင္

ကမွုမးျပမးေ မ္လည္းေနမ ္ပ ိုင္းတြင္ ေလမွုမ်ာ မွု ြမးကည္္။
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▪ ေ မွုမင္း မး ၃၀ရ  ေ မ အ န္းတြင္ ေ မွုမင္း မးကမွုမး ည္ ဆရမ၏ ညြန္ၾ မးကႈ  ို လို  ္နမ မ စမ င္ေန ည္ (  ိုု)

ဆ ညံကႈျပ ကည္ (  ိုု) ဆရမ  ို ေစမာ တ ္ မေကး ြန္းကမွုမးထိုတ္ေန ည္ အစရ  ေ မ ေ  မင္်ာယ  ္ကႈ လ ၡဏမကမွုမး  ို

ေလ်ာလမကည္ျ စ္ ည္္။
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▪ ပံို ၅.၂ တြင္ ပ းေပါင္းပါ၀င္ကႈ  င်ာ္ ဆန္႕ မွုင္ကႈ  န္း ဏန္းကမွုမး ည္ ေျပမင္းလဲ ြမး ည္  ို ေတြ႕ရကည္္။ အစပ ိုင္းတြင္ဆန္႕ မွုင္ကႈ

ကမွုမးျပမးေ မ္လည္း ေနမ ္ပ ိုင္းတြင္ ဆန္႕ မွုင္ကႈကမွုမး မွုဆင္း ြမး လ ို အစပို င္းတြင္ပ းေပါင္းပါ၀င္ကႈ နဲပါးေ မ္လည္း ေနမ ္ပ ိုင္းတြင္

ပ းေပါင္းပါ၀င္ကႈတ ိုးတ ္လမ ည္  ို ေတြုရကည္္။

▪ အတန္း  ိုစသကံ န႕္ ြဲကႈအရည္အ မွုင္းေပပက တည္ျပသး ထ ို ဲ်ာ  ို႕ေျပမင္းလဲ ြမး ည္္။

▪ ေ မွုမင္း မးကမွုမးအေနျ င္်ာ   ိုယ်ာ္ေနရမတြင္  ိုယ္ထ ိုင္ျပသး ျင က္၀ပ္စြမျ င္်ာ ပ းေပါင္းပါ၀င္ေလ်ာလမ င္ယ ေနပါ ေ မွုမင္း မး

တစ္္သး မွုင္းစသအတြ ္ အ မွု  းေ မွုးး းကမွုမး ရရ  ကညျ္ စ္ ည္္။

▪ အ ယ္၍ ေ မွုမင္း မးကမွုမး ည္ ဆန္႕ မွုင္ကႈျပ ျ င္းျ င္်ာ အ မွု  းရရ   ို င္ ည္ဟို ယ ဆျပသး ကဆန္႕ မွုင္ဲပဲ းေပါင္းပါ၀င္ျ င္းျ င္်ာ

အ မွု  းကရရ   ို င္ဟိုထင္ျကင္ လမပါ တတန္းလံိုးဆန္႕ မွုင္ကႈ ျ စ္ေပပလမ ို င္ ည္္။
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▪ ယ ိုပံိုတြင္ အစပ ိုင္း၌ ပ းေပါင္းပါ၀င္   ကမွုမးျပသး ဆန္႕ မွုင္  နဲပါးေ မ္လည္း ေနမ ္ပ ိုင္းတြင္ ဆန္႕ မွုင္  အေရအတြ ္ 

ပ းေပါင္း  ထ ္ပ ိုက ို ကမွုမးျပမးလမ ည္္။ ၄င္း ည္ အတန္းတြင္းတြင္ ဆ ပ ကႈ လ ၡဏမျ စ္ ည္္။
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▪ ပံို ၅.၃  ည္ တည္ျင က္ေ မ အတန္းျ စ္ ည္္။ ဆရမအေနျ င်ာ္  မွုြက္း မွုင္စြမ ထ န္း  က္းျ င္းျ င္်ာ ပ းေပါင္းပါ၀င္ကႈ္သးေရ  ို

ပံိုက န္ထ န္း  က္း ထမး ို င္ ည္္။

▪ ပ းေပါင္းပါ၀င္ျ င္းျ င္်ာ ရရ  ကည္်ာအ မွု  းေ မွုးး း  ို ဆရမ ေကးနို င္ကည္္။ ဆရမထံက ရရ  နို င္ကည္ဟို ေက မွုမ္လင္်ာယ ဆလမပါ 

တျ မး  ကမွုမး  င်ာ္ လြတ္ င္းစြမ ပ းေပါင္းပါ၀င္ရန္  ေလးတစ္္သး မွုင္းစသ အေနျ င္်ာ   ိုယ္ပ ိုင္ဆံိုးျ တ္လမကည္ ျ စ္ ည္္။

▪  ေလးကည္က မွု ဆန္႕ မွုင္လ ို ည္ျ စ္ေစ ပ းေပါင္းပါ၀င္  တစ္္သး မွုင္းစသ အတြ ္ အ မွု  းေ မွုးး းရရ  ကည္ ျ စ္ ည္္။

▪ ထို အ ါ အတန္း ည္ တည္ျင က္ေနကည္္။ ဲယ္ ေလးက ထပ္ျပသး ဆန္႕ မွုင္ကႈ ကျပ  လ ို ဆန္႕ မွုင္ျ င္းျ င်ာ္လည္း ကည္ ည္်ာ  ေလးက 

အ မွု  းေ မွုးး း ကရရ  နို င္္။
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▪ အတန္းစသ ကံ န္ု ြကဲႈ  င်ာ္ ေ မွုမင္း မးကမွုမးျပ က ကႈ  ို စသကံ န္႕ ြကဲႈတ ို႕ ည္ ဆရမ  င္်ာေ မွုမင္း မးအၾ မး တစ္ မွု န္လ မွုင္ တစ္ကမွု  း

ျ စ္ပမွု ္ေနေ မ တိုန္႕ျပန္ကႈ ျ စ္စ္္ကမွုမးျ င္်ာ  တ္က တ္ပံိုေ မ္ ို င္ ည္္။

▪ ဆရမ ည္ ေ မွုမင္း မးကမွုမး၏ လိုပ္ရပ္အေပပက တည္ျပသး အျပစ္ေပးကႈ  င်ာ္ ဆိုေပးကႈတ ို႕  ို ျပ လိုပ္ ည္္။ ထ ို  ို႕အမးျ င္်ာ

ေ မွုမင္း မးကမွုမး၏ တိုန္႕ျပန္ကႈ အက အ မွုင္်ာ တို ႕  ို ဆရမ၏ လို လမးေ မ ္သးတည္ မွု ္  ို႕ဆြဲေဆမင္လမ ို င္ ည္္။

▪ ဆရမ၏  ေဲမ ဲမ၀ ည္ လံိုး၀တ ညသကႈျ စ္ရန္လ ိုအပ္ ည္္။ ကည္ ည္်ာ  မွု ္ျ င္းျ စ္ေပပလမေ မ အေၾ မင္းအရမကမွုမး  င်ာ္

တျ မး  ကမွုမး၏ စြတ္  ္ မွု ္တ ို႕  ို လမွုစ္လမွု်ဴရႈ ၄င္းျ င္းရမကမွုမး ည္ ဆရမ၏  ေဲမ ဲမ၀  ို လႊက္းက ိုး မွုယ္လ ယ္

၊ၾ းမ   ္ေရမ ္ကႈကျ စ္ရန္ လ ိုအပ္ ည္္။

▪ အတန္းစသကံ န္႕ ြကဲႈ ည္  င္ၾ မးရန္အတြ ္ လ ိုအပ္ ည္ကမွုမး  ို စသကံ န႕္ ြျဲ င္းျ စ္ လ ို ဆရမန႕ဲေ မွုမင္း မးကမွုမးအၾ မး ဆ ္ ြယ္

ဆ ္ဆံျ င္းလည္းျ စ္ ည္္။

▪ လႈပ္ရ မးေနေ မ လ အိုပ္စိုကမွုမး၏ လ ကႈေရးဆို င္ရမ စသကံ န႕္ ြကဲႈ ကဟိုတ္ပါ္။
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▪ ေ မွုမင္း မးကမွုမး၏ ေအမင္ျကင္ကႈရလာ္ကမွုမး ြျဲပမးျ မးနမးကႈ ည္ တစ္္သး မွုင္းစသ၏ ပင္  ိုယ္ေရး က ိုင္းေၾ မင္း၏ ရလာ္ကမွုမးေၾ မင္႕

ျ စ္ လ ို တန္းတ ညသက မွုေ မ ပညမေရး  ို ရရန္အတြ ္ ၄င္းအေၾ မင္းျ င္းရမတ ို႕  ို  ိုေတ နျပ ေလ႕လမျ င္းျ င္်ာ ရ င္းလင္းစြမ

 တ္က တ္ေ မျ္ပရန္လို  ည္္။

▪ တန္းတ ညသက မွုေ မ အ ြင္်ာအေရး  ိုေပးရန္အၾ ံ္မဏ္ ည္ ဗဟ ိုျပ  မွု ္တစ္ရပ္  ို ေထမ ္ျပျပသး ပညမေရးစံနစ္တြင္

အေ မင္းဆံိုးေ မ လက္းေၾ မင္း  ိုေရြး မွုယ္ျပ လိုပ္ရန္လို  ည္္။၄င္္းေကး ြန္း  ိုေျ ရ င္းရန္ျ စ္ ို င္ေ မ အေျ တစ္ ိုရ   ည္္။

လ တ ိုင္း ည္ ္သးစမးေပး လို လမး မွု ္တစ္ရပ္စသ ရ  ၾ  ည္္။   တ ို႕ဆ ၵရ  ေ မ ရလာ္  ို လ တ ိုင္းရယ န ိုင္ရကည္္။

▪ အ ယ္၍ လ ္ရ  ရရ  ေနေ မ ရလာ္  ို္ ကေ မွုနပ္ပါ  ြဲျပမးျ မးနမးေ မ ရလာ္  ို ရရ  လမရန္ အမးစ ို ္ထိုတ္ကႈ  ို

ပ ိုက ိုျပ ၾ ကညျ္ စ္ ည္္။

▪   ို႕ေ မ္လည္းအထ ္ပါ အေျ  ည္ ပညမေရးေပပလစသ တစ္ ို၏  င္်ာေတမ္ေ မ အေျ  ံ အ မွု ္  ို မွုက တ္ရန္

အလြန္ရ င္းလင္းေနလြန္း ည္္။ (တ ယ္်ာလ ္ေတြ႕တြင္ ရႈပ္ေထြးေ မ ဆ ္စပ္ကႈ၊ နည္းလက္းစ္္ကမွုမး ည္ ပညမေရး

ေပပလစသ မွုက တ္ေရး  င်ာ္ ဆ ္ ြယ္ ေနၾ  ည္္။



ED 107 (9) 

▪   စၥတစ္ရပ္ မွုင္းစသ ို ထင္ရ မးေအမင္ေ မ္ျပလမေ မအ ါတြင္ တ ညသေ မ အ ြင္်ာအေရးေပးရန္  ္ ဲကႈကမွုမး  ို ပို က ိုရ င္းလင္းစြမ

ထင္ဟပ္လမေစ ည္္။

▪ ေ မွုမင္း မးကမွုမးေအမင္ျကင္ ဲ်ာေ မ စမေကးပြဲတြင္ ရလာ္ေ မင္းကမွုမးရ  ေ မ္ျငမးလည္း ေရြး မွုယ္ေ မ တ ၠ  ိုလ္  ို ၀င္ ြင္်ာကရျ င္းကမွုမး၊

အ မွု  ႕ေ မ လ ကမွု  းစို၊ အိုပ္စိုကမွုမးက ေ မွုမင္း မးကမွုမး ည္ အဆင္်ာျကင္်ာ ပညမ င္ ြင္်ာ ရရန္  ္ ဲျ င္းကမွုမးရ   ည္္။

▪ က န္းကျ စ္၍ ၊ လ နဲစိုလ ကမွု  းကမွုမးျ စ္၍၊ အလိုပ္လိုပ္ေ မ လ တန္းစမးျ စ္၍   ္ ကဲႈကမွုမးေၾ မင္်ာ ပညမေရးတြင္ အ မွု  းကဲ႕ျ င္းကမွုမးလည္း

ရ   ည္္။

▪ ၄င္းအ မွု ္အလ ္ကမွုမး ည္ ပညမေရး၏ ညသက မွုေ မ တရမးေ မ  ြငျ္ပင္လ ၡဏမကမွုမး ကရ  ျ င္း  ို ျပ ၊ ညြနျ္ပေနျ င္းလည္း

ျ စ္ ည္္။
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▪  င္ၾ မး  တစ္္သး မွုင္းစသတြင္ ပ ိုက ိုျကင္်ာကမးေ မအ  ပညမကမွုမးတ ိုးတ ္လမေစရန္ လ ကႈေရးဆ ္ ြယ္ကႈ  င်ာ္ ျပည္်ာ၀ေနေ မ ပညမေရး

ပတ္၀န္း မွုင္  ို  န္တ းတည္ေဆမ ္ျ င္း ည္ စမေပ င္ၾ မးေ မ အတတ္ပညမရပ္၏  ၽြက္း မွုင္ကႈ လိုပ္ရပ္ျ စ္ ည္္။

▪ အမဏမရ င္ဆန္ေ မမ ထ န္း မွု ပ္ကႈ (  ို႕) စ ္ယ ၱယမးဆန္ေ မ အတန္းတြင္းစံနစ္  ို  ံိုးစြ ဲမ ဆရမအေနျ င်ာ္ ျ စ္ရပ္ကမွုမး  ို

ထင္ဟတ္  ျကင္ကႈ၊ စ္္းစမကႈ အေျ  ံေ မ ေကး ြန္းကမွုမး  ို ေ မွုမင္း မးကမွုမး ေျ ဆ ို  ိုင္ရန္ဆရမအေနျ င္်ာေပးရန္ ကျ စ္နို င္္။

▪  ိုေတ န ပညမရ င္ Vygotsky  ည္ေ မွုမင္း မးကမွုမး၏ က တ္္မဏ္တ ိုးျက  င္်ာလမကႈ စက္း ပ္ကႈကမွုမး  ို ျပ  ဲ႕ ည္္။

▪ ေ မွုမင္း မးကမွုမး  ို က တ္ မးေစျပသး က တ္ မး၍ ရရ  ေ မ အရမကမွုမး  ို စိုစည္း ဲ႕ ည္္။ က လတန္းၾ    မလတြင္

ေ မွုမင္း မးကမွုမးအေနျ င္်ာ အလြတ္က တ္ မးကႈ  င်ာ္ တ ို ို  ို အေျ  ံက တ္ မးကႈကမွုမး ည္ ဟိုဆ ို ည္္။
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▪  ေလးၾ သးျပင္းလမ ည္  င်ာ္ အက မွု အလြတ္က တ္ မးကႈ ည္ ေျ းေျ းတို းတ ္လမ လို အ  ္မဏ္  ို အေျ  ံျပသး က တ္ မးကႈ ည္

လ မွုင္ျကန္စြမ တ ိုးတ ္လမ ည္္။ အ  ္မဏ္တ ိုးတ ္ေအမင္ျပ ျ င္းကမွုမး လ မွုင္ျကန္စြမတ ိုးတ ္လမ ည္္။

▪ ၄င္းေနမ ္ အ  ္မဏ္တ ိုးတ ္ေအမင္ျပ လိုပ္ျ င္းကမွုမး ေ  းေ ြးလမ ည္္။

▪ ၄င္းအ မွု ္ကမွုမး  ို အေျ  ံ၍ Vygotsky  ည္ အ  ္မဏ၊္ က တ္္မဏ္ တ ိုးတ ္ကႈ  ို ပံိုစံ  ို ရ င္းလင္း ဲ႕ ည္္။

▪  ေလး၏ အ  ္မဏ္တ ိုးတ ္ေအမင္ျပ လိုပ္ျ င္း ည္ က လ ယ္္ေ မွုးကႈ  ြင္းျပင္လ ၡဏမကမွုမး  ို ေလုလမျပသး က တ္္မဏ္  ို

တ ို ္ရ ို ္ တို းတ ္ေအမင္ျပ လမ ည္္။

▪  ေလးအေနျ င္်ာ ယ္္ေ မွုးကႈ ြင္ျပင္လ ၡဏမ  ို အစျပ  မ က တ္္မဏ္  ို ထ န္း မွု ပ္ကႈရ  လမ လ ို က တ္္မဏ္ကမွုမး ည္လည္း

လ မွုင္ျကန္စြမ တ ိုးတ ္လမ ည္္။
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▪ Vygotsky

 ေလး၏ က တ္္မဏ္၊ အ  ္မဏ္ တ ိုးတ ္ကႈ  ို ေထမ ္  ျပ ေပးေ မ   ရ ယမကမွုမးလည္း တ ိုးတ ္လမ ည္္။

ျပင္ပလ ၡဏမကမွုမး  ိုက သျပသး အတြင္း က တ္္မဏ္တ ိုးတ ္ေအမင္  ေလး ျပ လိုပ္ ည္္။ ဤ  ို႕အမးျ င္်ာ တ ို ္ရ ို ္ က တ္ မးျ င္း ည္

ေထမ ္  ျပ ကႈ  င်ာ္ အ  ္မဏ္တ ိုးတ ္ေအမင္ ျပ လိုပ္ျ င္း  ို အေျ  ံျပသး က တ္ မးကႈျပ လမ၏္။

▪ Rieber 1997:186

အတ ိုင္းအတမတစ္ ိုအတြ ္ အ  ္မဏ္တ ိုးတ ္ေအမင္လိုပ္ေဆမင္ကႈကမွုမး တ ိုးတ ္ေအမင္လိုပ္ကႈ ႈန္း ည္ ပ ိုေ  းလမ ည္  ို

Curve ကမွု္္းေ ြးျ င္်ာ ေ မ္ျပနို င္ ည္္။

  ို႕ေ မ္လည္း ာါးင္ေပါင္းကမွုမးစြမ၊ ရမေပါင္းကမွုမးစြမေ မ စမလံိုးကမွုမး  ို က တ္က ေအမင္ျပ လိုပ္ပါ ၄င္းကမွု္္းေ ြး ည္ ပ ိုကို တ ိုးတ ္

လမ ည္္။
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▪ မွတ ္သားမႈ၊ မွတ မိမႈ ္ည ၂မ ိ ားပါရွိ္ည ။ ယသယီမွတ ဥသဏ ႏွွ  ့္ ေရရွည မွတ ဥသဏ တိို႕ျဖစ ္ည ။ ္တ  ား္အ ် ္အ် မ သား်ိို ယသယီ

မွတ ဥသဏ တြ  ေအတတမွတ ္သား်သ ေရရွည မွတ ဥသဏ ္ိို႕ အႊဲေေျပသ  ားေပားပါ္ည ။

▪ ေရရွည မွတ ဥသဏ ္ည ္အ ် ္အ် မ သား်ိို တ္် ္သ ္ ိမ ား ည ား ိုိ  ္ည ။ ္ိိုိ႕ေ္သ အည ား ်ၽြႏွိုိပ တိုိ႕ ဦားေႏွွသ် ္ိို႕

ျဖတ ္  ားေ္သ ္ရသမ သား၏ ္မ သားစို်ိိုေမမေအ သ့္္ြသား္ည ။

▪ ်ၽြႏွိုိပ တိုိ႕၏ STM (Short Term Memory -ယသယီမွတ ဥသဏ ) ္ည ်ၽြႏွိုိပ တိုိ႕ ေတြားေတသေ္သ္ရသ၊ မ ် အံိုား၊  သားတိို႕မွ ရရွိေ္သ

္အ ် ္အ် မ သားႏွွ ့္ ္တူတ်ြမွတ ္သား္ည ။ ၄  ား္အ ် ္အ် မ သား်ိို ္ိိုေအွသ  ္ိမ ား ည ားျပီားေ္သ္အါ ္သားအံိုားအိိုအိို်ိို

ေမမေအ သ့္္ြသား္ည ။

▪ ဥပမသ တယ အီဖို  ား ံပါတ ေတြ်ိို ေအွ သ် ဖတ ပါ် ေ သ်  ံိုားဖတ တသ်ိို မွတ မိေ္သ အည ား ္ရ  မွတ ္သားအဲေ႕္ည မ သား်ိို ေမမေအ သ့္

္ြသား္ည ။

▪ ယသယီမွတ ဥသဏ ္ည ္အ ် ္အ် ္္စ ေရသ် ရွိအသေ္သ္အါ ္အ ် ္အ် ္ေဟသ  ားတိို႕်ိို အဲေအွယ အိုိ် ္ည ။
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▪ ေ် သ  ား္သားတိုိ႕၏ ္အ ် ္အ် ္္စ ်ိို အွ   ျမ  စြသ ေပားအိုိ် ပါ် ယသယီမွတ ဥသဏ တြ  မွတ ္သားမႈ်ိို အံိုေအသ် စြသ

မျပ  ိုိ  ေ္သေ ်သ  ့္ ္အ ် ္အ  ််ိို ္ိမ ား ည ားႏွိုိ  မႈ မျပ ႏွိုိ  ။

▪ ေအ့္အသ သားအည ရ  အ် အဲေေ္သ ေ် သ  ား္သားမ သား်ိို ္   ်သားေျပသ ိိုမႈႏွႈ  ား သား်ိို  ် ဝ် ေအ သ့္အ ျအ  ားျဖ  ့္ ေ် သ  ား္သားတိုိ့္၏

မွတ ္သားႏွိုိ  မႈ ၂ ျဖစ အသ္ည ်ိို စမ ား္ပ အ ် မ သား္ရ ေတြ႕ရွိအဲေ႕္ည ။

▪ ္အ ် ္အ် ္္စ ်ိို စီစဥ တည ေ သ် ျအ  ားႏွွ ့္ ေ် သ  ား္သားမ သား်ိိုေပားျအ  ားတိို႕္ည ္အ ိ  ်ို  မႈမ သား္ည ။  ိုိ႕္တူ

အိို္ပ အ ် မ သား်ိို ေတသ  ား ိိုမႈအည ားမ သား္ည ။  ိုိ႕ေ ်သ  ့္ ေ် သ  ား္သားမ သား်ိို တတ ႏွိုိို  ္ုင္သ၍ ်ူရ  အိို္ည ။ ရွ  ားအ  ားျအ  ား၊

္္ိပညသ္္စ ်ိို ရွ  ားအ  ားျအ  ားျဖ ့္ ေအ့္အသမႈ အိုပ    ားစဥ မ သား်ိို ျပ  ိုိ  ္ည ။
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▪ ယသယီမွတ ဥသဏ မွသ ္အ ် ္အ် ်ိို ေတြ႕ ိျပီားေ္သ္အါ ၄  ား်ိို ေရရွည မွတ ဥသဏ ္ိို႕ ်ူားေျပသ  ားေပားပိို႕အိုိ် ္ည ။ ၄  ား္အ ် 

္အ် မ သား်ိို ျပ  ျပီား ္တိရ ို ိ ္ ည ။

▪ ္်ယ ုင္သ၍ ်ၽြႏွိုိပ တိို႕၏ ်ိိုယ ပိို  အ် ေရားျဖ  ့္ မေရားအွ   ၄  ား္ရသတိို႕်ိို ်ိိုယ တိို   ေရားအဲေ႕္ည ဟို မယံို ိုိ  ္အိို ္္ံိုားမအ အွ   အည ား

ဦားေႏွွသ် ္ေ ျဖ  ့္ ္္ံိုားမဝ  ဟို ္တ မွတ ် သ ေရရွည မွတ ဥသဏ မွ ဖယ  ိုတ ပစ ္ည ။
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ေမ႕ေအ သ့္ျအ  ား

• ဦားေႏွွသ် ္ေ ျဖ  ့္ ္္ံိုားမဝ  ေ္သ္ရသမ သားျဖ  ့္ ျပည ့္ဝေ ေ္သ ္ရသမဟိုတ ပါ။

• ္္ံိုားဝ  ေ္သ္ရသ်ိို္သ မွတ ္သားမည ။ ပံိုမွ  အိုပ ေ မွ္သအွ   ေရရွည မွတ ္သားမည ။

• ေမမေအ သ့္ျအ  ားႏွွ ့္ မွတ ္သားျအ  ား္ည တိိ်ု  ရိိ်ု   ိ  ားအ  ပ ုင္သ၍ ရေ္သ ္ရသမဟိုတ ။ ္အိုိ္ေအ သ် ျဖစ ေ ျအ  ားျဖစ ္ည ။

•  ပ ျပ  တအဲေအဲေျပ အိုပ ျအ  ားျဖ ့္ ္ရသတစ အို်ိို မွတ မိမည ။

•  ရသ္ေ ျဖ ့္ ေ် သ  ား္သားမ သားမွတ မိေစအိိုေ္သ ္ရသ်ိို ျပ  ေအေျပီား  ပ ဖ  တအဲေအဲေ ္္ံိုားျပ ေစရမည ။
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ဘယ အိုိေအ့္အသေ္သ ္ေတြ႕္ ်ံ ်ိို အိို္ ည ား၊ ဲ္ေဒါ်ိိုေအ့္အသေ ်သ  ား ဘယ အိိုေ္အ သေစ ္ ည ား၊ မည ္ည ့္ ေအ့္အသေ္သ

္ေတြ႕္ ်ံ တိို႕်ိို အိိုအသား္ ည ား၊ စ္ည တိို႕်ိို ေႏွြားရမည ။

စသဖတ ျအ  ား ။ ။ ေ် သ  ား္သားမ သား်ိို ္  ့္ေတသ ေ္သ ဖတ စရသေပားရမည ။

စစ ေ ားျအ  ား။ ။ ရွ  ားရွ  ားအ  ားအ  ားစစ ေ ားရမည ။ ျဖစ တ  တသ်ိို စစ ေ ား်သ  ရသ် ္မွတ ေပားရမည ။

္တ  ားတြ  ားအ် ေတြ႕အိုပ ျအ  ား။ ။  ်ီား ်ပ မႈေ္သ် တြ  ေ် သ  ား္သားမ သားအ် ေတြ႕အိုပ ရမည ။

မွတ စိုမွတ ္သားျအ  ား။ ။ မွတ စို၊ Handout တိို႕်ိို ္ျမဲေမွတ ္သားရ  ေပားရမည ။

ရွို  ားျပျအ  ား။ ။  ရသရွ  ားျပမႈ်ိို ေ် သ  ား္သားမ သား သားေ သ  ရမည ။
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ေ ြားေႏွြားျအ  ား။ ။ ္တ  ားတစ အိုအံိုားေ ြားေႏွြားရသတြ  ပါဝ  ရမည ။

္ေမား္ေျဖ။ ။ ေ် သ  ား္သားမ သား္ည  ရသ်ိိုေမားအြ  ားေပား ိို  ္ည ။

ဗီဒီယိို ်ည ့္ျအ  ား။ ။ ္  ့္ေတသ ေ္သ္အ ် ်ိို ဗီဒီယိို  ်ည ့္ရမည ။

္တိိုအ  ပ ျအ  ား စိုျအံ ျအ  ား။ ။ ္ေရား ်ီားေ္သ ္အ ် မ သား်ိို စိုျအံ ေပားရမည ။

စံိုစမ ားျအ  ား။ ။ ေ် သ  ား္သားမ သား်ိိုယ တိို  ္ိုေတ္ ျပ ရမည ။

ပါဝ  ျအ  ား။ ။ ေ် သ  ား္သားမ သား ်ိိုယ တိို  တ်ယ ျဖစ ရပ ်ိို    ဟတ ေ္သ အိုပ ရပ တြ  ပါဝ  ရမည ။
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္   ်သားေအ့္အသ္ူမ သား္ည စြမ ားရည တစ အို်ိို ရရွိေ္သ  ေအ့္အသေ စဥ တြ  ္ရိုပ ျပရွ  ားအ  ားအ ် အိို္ပ ္ည ။

္ဘယ ့္ေ ်သ  ့္ ိိုေ္သ -

- ္ူတိို႕မည ္ည ့္္ရသ်ိို အိုပ ် ိို  ရ  အိိုေ ်သ  ား္ိရ  အိို္ည ။

- မည ္ည ့္ ည ားျဖ  ့္ ္ေ်သ  ား ံိုားအိုပ ်ိို   ိုိ  ရ   ည ားအမား ္ိရ  အိုိ္ည ။

- မည ္ည ့္ေ ရသႏွွ  ့္ မည ္ည ့္္အ ိ  တြ  ္ူတိိုမ၏ ္ရည ္အ   ား်ိို္  ့္ေတသ စြသ္ံိုားရ  အိုမိည ။
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▪ ေ် သ  ား္သား်  ြဲေ္သားရ  ပံိုတစ ပံို  ရသ့္ ံတြ  ရွိ္ည ။

▪  ရသ္ေ ျဖ  ့္ မည ္ိို႕ ြဲေရ  ေ် သ  ား္သား်ိိုေျပသ္ည ။ ္ိို႕ေ္သ ပံို်ိိုမျပ္။  ရသ့္ ံမွ ေ် သ  ား္သား္ိို႕  ် ္ြယ မႈတစ အို

တည ား္သ အြ  ့္ျပ ္ည ။ ေ် သ  ား္သား၏ ပံို်ိို ြဲေေ စဥ  ရသ မ ်ည ့္ ိုိ  ။ ေ် သ  ား္သား္ည အည ား  ရသ်ိို ေမားအြ  ားျပ  မေမား ိုိ  ္အိို

 ရသ၏မွတ အ ် ်ိိုအည ား မရ ိုိ  ။

▪ ္ ် ပါ ္တိို  ား ျပ အိုပ ျအ  ား္ည အိုပ    ား်ိိုမွ  ်   ျပည ့္စံိုစြသျပီားေျမသ် ရ  အ် အဲေမႈရွိ္ည ။

▪ ေ် သ  ား္သား္ေ ျဖ  ့္  ရသ၏ညႊ   ်သားအ ် တိို႕်ိို ္ဓိပၸါယ ျပ  မႈမွသားယြ  ား ိုိ  ္အိို  ရသ၏ညႊ   ်သားအ ် မ သား်ိို

အိုိ်  သအိုပ ေ သ  ရ  မျဖစ  ိုိ  ္ည မ သားအည ားရွိ္ည ။

▪ ေ် သ  ား္သား္ေ ျဖ  ့္ ဘသမွမအိုပ ႏွိုိ  ၊ ဘသအိုပ ရမွ  ားမ္ိေ္သ  အည ားျဖစ တတ ္ည ။  ိို႕ေ ်သ  ့္  ရသႏွွ  ့္ ေ် သ  ား္သား္ျမဲေတေစ

  ်စပ  ် ္ြယ ရ  အိုိ္ည ။
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▪  ရသ္ေ ျဖ ့္ ္ူညႊ   ်သားအ ် မ သား်ိို မွ  ်  ္  ့္ေအ သ စြသ အိုိ်  သေ ေ ်သ  ား စစ ေ ားအိုိစိတ ရွိ္ည ။

▪ ေ် သ  ား္သား္ေ ျဖ ့္ အည ား ညႊ   ်သားအ ် ်ိို ေမားအြ  ား ိုတ အိို္ည ။ ္ိိုမမဟိုတ  ရသ်ိို ဲေ ဲေေအ သ့္ရ  ေတသ  ား ိိုအိို္ည ။

▪ ေ် သ  ား္သား္ေ ျဖ ့္ အ် အဲေမႈမ သား်ိို ရွ  ားအ  ားမႈ်ိို  ရသ် ျပ အိုပ ေပားရ  ေမားအြ  ားေမားမႈမ သား ၊  ရသ္ေ ျဖ ့္ ေ် သ  ား္သား်ိို

ျပ  အွ  ရွ  ားအ  ားမႈမ သား်ိို ေ် သ  ား္သား၏  သားအည မႈစြမ ား္သားေပေ မူတည ျပီား ျပ အိုပ ေပားျအ  ားမ သားမရွိပါ် ္   ်သားမႈေ္သ  ျမ  မည 

မဟိုတ ပါ။

▪ ္်ယ ုင္သ၍္သ ္   ်သားမႈ္ည တအမ ား္ြသားျဖစ ပါ် စသ ိ္ုပ မ သား၊ ဗီဒီယိိုမ သားျဖ  ့္္သ ေအ့္အသ ိို  မည ျဖစ ျပီား  ရသအိုိ္ပ ေတသ့္မည 

မဟိုတ ပါ။
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▪ ္   ်သားမႈႏွွ ့္ မွတ မိ ိုိ  မႈ

- အြ  အဲေ့္ေ္သ မတ အ ၄ရ  ်် ရသ္ီဥတို မည ္ိို႕ျဖစ အဲေ႕္ ည ား။ ်ၽြ  ေတသ တိို႕ ္ိရိွအဲေ႕ျပီား ေမ့္ေအ သ့္အဲေ႕္ည ။ မည ္ိိုမမွတ မိျပီား

မည ္ိိုမေမ့္ေအ သ့္ေ ်သ  ား်ိို စိတတေဗဒပညသရွ  မ သား ယအိုတိို  မရွ  ားအ  ား ိုိ  ေ္ားပါ။ ္ိိုမေ္သ ယသယီမွတ ဥသဏ ္ိို႕ ္တ  ား

္အ ် ္အ် မ သား ဝ  ေရသ် အသျပီား စ်ၠ  ႕္ ည ား ယ မွ ္ိမ ား ည ား်သ ေရရွည မွတ ဥသဏ ္ိိုမ ်ူေျပသ  ား္ြသား္ည ။

- ေရရွည မွတ ဥသဏ ္ည ္တ  ား္အ ် ္အ် မ သား်ိို တ္် တသ ္ိမ ား ည ားႏွိို  ္ည ။ ္ိို႕ေ္သ ်ၽြ  ေတသ ၏ ဦားေႏွွသ် ္ိိုမ

ျဖတ ္  ား္ြသားေ္သ ္တ  ား္အ ် ္အ် ္မ သားစို်ိို အ ် ျအ  ား ေမ့္ေအ သ့္ ္ြသား္ည ။  ိို႕ေ ်သ  ့္ ္   ်သားေရားတြ  

ေ် သ  ား္သားမွတ မိ ိုိ  စြမ ား်ိို  ရသ္ေ ျဖ  ့္ ္ိရ  အိိ္ု ည ။။

ေရရွည မွတ ဥသဏ 

 ်သား္ိျအ  ား

ေတြားေတသျအ  ား၊
္ျအသား ိေတြ႕မႈ

ျမ  ေတြမျအ  ား
ယသယီမွတ ဥသဏ 

ေမ့္ေအ သ့္ျအ  ား ေမ့္ေအ သ့္ျအ  ား
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▪ ေက ်ာင္းသ်္းသးင ဆရ်ာႏွာင့ တုိကငရိုကငဆကငသသြငရရင္ိုသးင္။ ဆရ်က္းင္း ေက ်ာင္းသ်္း္ုလငေဆ်ာငာငကိုင စစငေဆ္းရရင္ိုသးင္။

ဆရ်အတသကင အထကငလါ ၂ရလငစ္ံု္းသးင ျလရင္းင္၍ အဆိုျလ ဳ ကငေလ္းျဳာင္း္းင္းျ စငသးင္။

▪ ၄ာင္းက ဲ သိုဲျလရင္းင္၍ အဆုိျလ ဳ ကငေလ္းျဳာင္းာရွိ္ွ ာင ေက ်ာင္းသ်္း တကြငရ်္း္းငသေ္် (သုိ႔) သာငၾက်္းာင

တကြငျ စငလ ကငသေ္် ဆိုတ် ဆရ် သိရိွရိုငာငားငာ္ုတငလါ္။

▪ ဆကငသသြငျဳာင္းာႏွာ့င သာငၾက်္းျဳာင္းတသာငေအ်ကငလါ ္ုလငာရင္းစစငဆကငသသြငာင ျလးင့စံုစသ်္ုိသးင္။

- ားငသးင့အရ်ကို ကၽသာုိႏလငဆုိ္ုိသရးင္း္။

- ားငသးင့အရ်ကို ကၽသရငေတ်ငေျလ်ဆိုသရးင္း္။

- ားငသးင့အရ်ကို သူတုိဲၾက်္းသိသရးင္း္။

- ားငသးင့အရ်ကို သူတုိ႔သိရိွရ်္း္းငသရးင္း္။

အထကငလါ အဆာင့၄ဳ ကငစ္ံု္းကို ထိေရ်ကငစသ် ျ းင့ဆးင္းေလ္းရရငသးင ေက်ာင္းာသရငေသ် သာငၾက်္းရ်္း္းငာငအတသကင ္ုိအလငသးင္။
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ရံင္းရိာင့ားငကုိ ေၾက်ကငရသဲ ံျဳာင္းာႏွာ့င ေက ်ာင္းသ်္းား၏ ောွ ်င္ာင့ဳ ကငေ္ ့်လါ္းျဳာင္းာ ်္း

ေအ်ကငလါတို႔သးင ရာူရ်ာ ်္းျ စငသးင္။

▪ သဳ ််ာၤကုိာုရင္းတ ္းေသ် ေက ်ာင္းသ်္းသးင သဳ ််ာၤဆရ်အသစငာႏွာ့င စတာငသာငၾက်္းေသ်အဳါ

▪ ၁၇ာႏွစငၾက် ကေ္္းထိရင္းသိာင္းေစ်ာ့ငေရွ်ကငေသ် ာိရင္းာတစငေြ်ကင လး်ျလရင္းင သာငၾက်္းေသ်အဳါ

▪ ေက ်ာင္းသာငၾက်္းျဳာင္းကိငုာုရင္းတ ္းေသ် ္ူၾက ္းတစငစ ္းသးငတသကငဳ ကငာူာႏငရင္းထ်္းစသာင္းရးင တို္းတကငရရငျလရင္းငျလ ္း ေ့္က ာင့သာငၾက်္းာင

ဳံြူေသ်အဳါ

▪ ဧရိြ်ာရငေရန ်အသစငက အသကင၅၀ရွိေသ် စတုိာရငေရန ်ကို စ ာံဳရငဲ ဳသ ာငသာငတရင္းသိုဲ လိုဲ ျဳာင္း
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ာဳ စင္းကလငာႏုိငာငေသ် ဆရ်

• ေက ်ာင္းသ်္းား၏ ော္းဳသရင္းော္းျာရင္းျဳာင္းသးင သာငၾက်္းာင ရးင္း္ာင္းစစငား၏ အေရ္းၾက ္းေသ် အစိတငအလိုငာင္းျ စငသးင္။

• ဆရ်က ာဳ ငစင္းကလငာႏုိငာငေအ်ာင ျလ ာူျဳာင္းေၾက်ာင့ ေက ်ာင္းသ်္းအေရျ ာင့ ဆရ်ကို ော္းျာရင္းာင ာျလ ာႏုိာငလါက ေက်ာင္းစသ်ေ့္္်သာငၾက်္း

ရ်္း္းငာႏုိာငားင ာ္ုတငလါ္။
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• သာငား၏ သာငၾက်္းာငအေတသဲ အၾကံ ာ ်္းတသာင ေက ်ာင္းသ်္းာႏွာ့င ဆကငသသြငာငာႏွာ့င လတငသကင္၍ ားငသိုဲေသ် အဳကငအဳ အတ်္းအဆ ္းာ ်္း

ရွိေရသရးင္းကို စူ္းစာင္းရရင

• ရွာင္း္ာင္းေရ္းအတသကင ားငသိုဲေသ် အဳကငအဳ ာ ်္းရွိေရေၾက်ာင္းသိရွိရရင

• ေက ်ာင္းသ်္းတိုဲား၏ ရ်္း္းငာငကို သိျာာငရရငအတသကင ေက ်ာင္းသ်္းား၏္ုလငေဆ်ာငာငကို သာင ာၾက်ဳဏၾကးင့ရငရ ဲ ္်္း္။

• ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္း အဳကငအဳ ရ ဲ ၾကံ ေတသဲရလါက ော္းျာရင္းရရင သာင့ကို ဳ စင္းကလငရရင အ္သရငေၾက်ကငရရဲ႔ံေရၾကသ္်္း္။

• ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းား၏ သာငြူေ့္္်ာငတသာင ားငသးင့အရ်သးင သူတို႔အတသကင အဳကငဳ ဆံု္း ျ စငသးငကို သာငော္းျာရင္းဳ ႔သ္်္း္။

• သာငား၏ အတရင္းတသာင စသာင္းရးငာ ိ ္းစံုျ ာင့ ေရ်ောႏွ်ေရေသ် ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းေလါာင္းစလငေရၾကသ္်္း္။
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• ေရ္းသ်္းေျလ်ဆိုာငကို သာငာ ်္းစသ် ေရွ်ာငကသာင္းဳ ဲ သ္်္း္။

• သာငၾက်္းသူာ ်္းား၏ ေအ်ာငျာာငစသ်ျလ ္းစ ္းာငအတသကင ္ံုေ္်ကငေသ် သာငၾက်္းာင္ုလငာရင္းေဆ်ာငတ်ာ ်္း ရွိလါသ္်္း္။

• ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းေအ်ာငျာာငျလ ္းစ ္းာငအတသကင ္ံုေ္်ကငစသ်ေတ်ာင္းဆိုေသ် သာငၾက်္းာင္ုလငာရင္းေဆ်ာငတ်ာ ်္းရွိလါသ္်္း္။

• ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းစသာင္းရးငာႏွာ့င ဆ ေ္ ်ငေသ် အ္ုလငာ ်္းကို သာငအဳ ိ ္းအစ်္းက စသ် ေလ္းလါသ္်္း္။

• ေက ်ာင္းသ်္းအုလငစုအ္ုိကင္ုလငရရငရန္၊ ေအ်ာငျာာငေရ္းအတသကင ထလငာံျ းင့တာင္းေသ် အ္ုလငာ ်္း္ံုေ္်ကငရ ဲ္်္း္။

• တို္းတကငေရ္းအတသကင ရးငာွရင္းဳ ကငာ ်္းကို အသံု္းျလ ္ုလငေဆ်ာငရ ဲ ္်္း္။
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ျလရင္းင္၍ ာွတငာိေစျဳာင္း

၁၀ ာိရစင ၁ ရကင ၁ လတင ၁ ္ ာႏွစငတ္တကင

ျလရင္းငသာငၾက်္းေျလ်ဆိုာင
ာရွိလါက ္ံု္း္တော့ေ္ ့်သသ်္းျဳာင္း

ျလရင္းငာွတငာိေစျဳာင္းရန္၊
ျလရင္းငသာငၾက်္းေျလ်ဆိုျဳာင္း

၁၀၀%
ျလရင္းင
ာွတငာိေစျဳ
ဳာင္းရန္၊
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ျလရင္းင္၍ ာွတငာိေစျဳာင္း

အေၾက်ာင္းအရ်တစငဳုကို ေရရွးငာွတငစ်ဏငတသာင စသ ျာ ေရေစရရငအတသကင ျလရင္းငာွတငာိေစျဳာင္းာႏွာ့င ျလရင္းငသာငၾက်္းေျလ်ဆိုျဳာင္းာ ်္းကို

ျလ ရရင္ုိသးင္။

- ထလင ရငတ  ္  ္ ျလရငေျလ်ဆိုေသ် အရ်

- ထလင ရငတ္ ္ ၾက်္းသိေသ်အရ်တိုဲကို ကၽသာုိႏလငတိုဲ လိုာိုာွတငာိသးင္။

ထုိဲေၾက်ာင့ ဆရ်အေရျ ာ့င အေရ္းၾက ္းေသ် အေၾက်ာင္းအရ်အဳ ကငအ္ကငတိုဲကို ထလင ရငတ္ ္ ေျလ်ဆိုရွာင္းျလရရင္ိုျလ ္း ထုိသိုဲအ်္းျ ာ့င

ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းေရရွးငာွတငာိေစရုိာငသးင္။
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းရရငၾက်္းာငာ ်္း
- းရရငၾက်္းာငလစၥးင္းာ ်္း
- သာငၾက်္းေရ္း္ုလငာရင္းာ ်္း
- ဆရ်ား၏ေျလ်ဆိုျဳာင္း
- ဆရ်ား၏စစငေဆ္းျဳာင္းျလာငဆာငျဳာင္း

ကုိြငတုိာငရ်္း္းငျဳာင္း

စာင္းသလငျဳာင္းရ်္း္းငာငကိုအသံု္း
ျလ ျဳာင္း

ေက ်ာငသ်္း
ျလရင္းငတာငျလျဳာင္း
ေက ်ာင္းသ်္းား၏အ္ုလင
ာႏငတငော္းဳသရင္းရန္၊ေရ္းသ်္းရားင့ော္းဳသရင
ော္းဳသရင္းာ ်္းကိုေက ်ာင္းသ်္းေျ ၾက်္းျဳ
 ၾက်္းျဳာင္းရန္၊ ဳာႏၶ်ကုိြငသရုလငျလျဳာင္း
အလါအ္တာင

ဆရ်
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• ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းအေရျ ာ့င ဘ်ကို္ုလငရရင္ုိသးငကုိသိရရငာႏွာင့ ဘြင္ို္ုလငရရင္ိုသးငကို သိရရင္ုိသးင္။

သူတိုဲ္ိုအလငေသ်အဳါတသာင အကူအး ္းင္းေလ္းရရင ္ိုသးင္။

• အဳ ိ ဲေသ် အ္ုလငာ ်္းကို တိုကငရိုကင္ုလငရုိငာငရားင္။ ္ံုေ္်ကငေသ်ျလာငဆာငာငာ ်္းေလ္းျလ ္း ျလ ္ုလငရုိာငရားင္။ သို႔ာွသ်

ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္း၄ာင္းအ္ုလငာ ်္းတသာင ေအ်ာငျာာငရိာုငားင္။ အျဳ်္းအ္ုလငာ ်္းသးင လိုာိုျလ ္း အ်္းစိုကငရရင္ုိားင္။

• သာငၾက်္းာငေ့္္်ာင ေအ်ာငျာာငာငအတသကင ဳ  ္းက  ္းျဳာင္းရန္၊ အသိအာွတငျလ ျဳာင္းကို ာ ်္းစသ်ေလ္းရားင္။ လံုာွရငေအ်ာငျာာငာငအတသကင

လံုာွရငေလ္းရားင္။ ္ုလငာရင္းတစငဳုကို လိုာိုေအ်ာငျာာင္်သးငျ စငေစရန္၊ ေ္ ့်ရးင္းေအ်ာငျာာင္်သးငျ စငေစရန္၊

ဳ  ္းက  ္းရန္၊အသိအာွတငျလ ျဳာင္းကို ျလ ္ုလငေလ္းရားင္။

• ္ုလငရလငတစငဳ ုျလ ္းတုိာင္း ျလရင္းငျ းင့တာင္းရန္၊အ်္းျ းင့ာငကို ျလ ေလ္းရားင္။
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ေ့္္်သာငၾက်္းာင စကငြာႏၱြ်္း

ေအ်ာငျာာငာင
ေအ်ာငျာာငာငကုိ
ေ့္္်သာငၾက်္းသူက
ဳံစ်္းရရွိသးင

အ်္းျ းင့ာင
ဳ  ္းက  ္းျဳာင္းရန္၊ကိုြငတိုာငဳ  ္းက  ္း
 ္းျဳာင္းရန္၊ အတရင္းေ ်ငာ ်္းား၏
အတးငျလ ျဳာင္း

ကုိြငတုိာငြုံၾကးငဳ  ကင
ကုိြငတုိာင္ လုငာႏိုာငသးင္ ု
ေက ်ာင္းသ်္းြံုၾကးငသးင္။
ကုိြငတုိာငြုံၾကးငာငာႏွာင့
စသာင္းရးငဳံြူာင
တို္းတကင္်သးင

အ်္းေလ္း င္ံဲေဆ င်ျဳာင္း
အ်္းေလ္း္ငံဲေဆ်ငျဳာင္းျ ာ့င
္ုလင္ ုေိသ်ဆာႏဆာႏွာ့င
အ်္းစိုကင္ုလငေဆ်ာငာငာ ်္းျ စင္်က်
အ္ုလငတို္းတကင္်သးင
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အထကငလါေအ်ာငျာာငာင စကငြာႏၱြ်္း ကိုေျလ်ာင္းျလရင္ွရငေသ်င ဆံု္းရငံ္းာငျ စငသးင္။

ဆံု္းရငံ္းာငကိုသာငၾက်္း
ၾက်္းေ့္္်သူက
ဳံစ်္းရားင္။

ေ္တ ရငသုံ္းသလငာင
အ်္းျ းင့ာင ာရွရိန္၊ လုန ိ ္ငေရ္း
ေက ရလငာႏွစငသာိင့ာငာရွိ

ကုိြငတုိာငြုံၾကးငာငဆုံ္းရံင္းသးင္။
ေက ်ာင္းသ်္းအေရျ ာင့ ာ္ုလငရိုာငေတ့်္ု
ြံုၾကးင္်သးင္။
ကုိြငတုိာငြုံၾကးငာငာႏွာင့
စိတငအ်္းတကငၾကသာငာ ်္း ဆံု္းရံင္းသးင္။

အ်္းေလ္း္ငံဲေဆ်ငာငာ ်္းဆံု္းရငံ္းသးင္။
ၾကိ ္းစ်္းအ်္းထုတငာငာ ်္းက ဆာင္းဆံု္းရံင္း
ံင္းက် အ္ုလငြိုြသာင္း္်သးင္။
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ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းား၏ စိတင္တာငစ်္းာငကုိ တုိ္းတကငေစရိာုငေသ်ရးင္း္ာ္းငာ ်္း

• ကုိြငတုိာင စိတင္တာငစ်္းာငျလသရရင

• အဳ ကငအ္ကငကို ေလ္းသးငထကငော္းဳသရင္းော္းာငအလါအ္တာင စူ္းစာင္းာငျလ ရရင

• သာငၾက်္းေရာငကို တကြင္ကငေတသဲကာမ်ာႏွာ့ငဆကငစလငရရငရန္၊ ္ကငေတသဲ ရးငာွရင္းဳ ကငာ ်္းကို ြူေဆ်ာင္်ရရငရန္၊ အသံု္းဳ ာငွ ဗ ဒ ြိုာ ်္း

ျလသရရင္။ ဧးင့သးငာ ်္း ေ္ဲ္်ာငာ ်္း သသ် ္းရရင

• ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းတို္းဳ  ဲျလ ာူာငာ ်္းရန္၊ ကုိာငတုိာငရွာင္း္ာင္းေ ်ငျလာငာ ်္းကုိ အ်္းေလ္းရရင

• ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းတကငၾကသေရေစရရင္ငံဲေဆ်ငရရင
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• ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းျလ ာူ္ုလငေဆ်ာငာငအ္ုလငာ ်္းကို လံုာွရငေျလ်ာင္း္ ရရင

• အံဲၾသေစေသ် ္ုလငရလငာ ်္းကုိ အသံု္းဳ ျလ ္ုလငရရင

• အုလငစု္ိုကငြွစငျလိ ာငာငာ ်္းရန္၊ အဳကငအဳ ေက ်ငရာင္းာငာ ်္းစ စစငျလ ္ုလငေလ္းရရင

• ေက ်ာင္းသ်္းာ ်္းဘ္တ ာႏွာင့တုိကငရိုကငဆ ေ္ ်ငေသ် ေ့္္်သာငၾက်္းာင အစ အစစငာ ်္းျလ ္ုလငရရင

• ဘ်သ်ရလငဆုိာငရ် ္ူစိတင္တာငစ်္းာူာ ်္းေလ္းရရင
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▪ ရရ ွိနုွိငပ္ေ ငသနပန ုွိငပုိငနမ်ားွို ခို  ပရနပ

▪ အခိွိ်ိဳ႕္ေ င ္ေလ လင ငပ္မ်ားငနုမႈလလုသပငနပနုိငနမ်ားွို ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနအ္ေနေနငပ ုွိနစပသုွိငပနအ အငပန ္ေမ်ားိငငပန ငန ုွိငပန္ေအငငပေုငပ

လုသပမ်ားွိငုပနွိုငပရနပ ခို  ပ္ေသနေသ န ေသ်ိဳေသငပ္ေသနုမႈလအ အမ်ားပအခိွိနပလ္ပန္ေသနရနပ

▪ ၄ငပနလုသပငနပနရသပုိငန းပ ္ေမ်ားငငပနုအနပစအင အဓွိသၸါယပရ ွိရု ပ္။  ွိ ွိမ်ားိမ်ားိရ ွိရု္ပ။ ယခငပ ္ေလ လငုမႈလုိငနမ်ားွို ုိငနစအင ္ပု  ေခငပနုေနစပရ။

▪ ေသနပလ္ပု  ပုွိ္ေစေခငပန၊ သံုမ်ားွို စင နပနထုွိနေခငပန၊ လအယပမ်ားူ္ေ င အမ်ားပခိမ်ားပေခငပန၊ အေခငနအ ွိသ္ငစအုပနရ္ပမ်ားွို အ ံုနေသ်ိဳ္ေ င

လုသပ္ေဆငငပခိမ်ားပုိငန၊ စ ေနငပ သါဝငပ္ေစရု္ပ။
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▪ လုသပငနပနစစပု ိငနမ်ားွို ခအဲေခငနစွိ ပေနငေခငပန။ ။ ခမ်ားပခဲ္ေ င အလုသပုိငနမ်ားွို စ ုံခနပ႕ခဲအရနပ လအယပမ်ားူ္ေ င အဆငပ ုိငနမ်ားွို

ခအေဲခုပနရု္ပ။ ၄ငပန ွို႕မ်ားွို္ေလ မ်ားိငပ လုသပ္ေဆငငပ္ေစေသ န ရလဒပအ အမ်ားပ ဆုခိ နေု ငပ ုမႈလ ေသ်ိဳရု္ပ။ သထုအဆငပ  အငပ ္ေအငငပေုငပု  င

္ေနငမ်ားပ ဆငပ  ွိ႕ု  မ်ားပ္ေစရု္ပ။

▪ ္ေလ လငရနပအခိွိနပ္ေသနေခငပန။ ။ ္ေလ လင ငပ္မ်ားငန္ေ ငအရငမ်ားွို မ်ားၽအုပနမ်ားိငပစအင ွိရ ွိ ္ပ အထွိ ္ေမ်ားိငငပန ငန

အ အမ်ားပ အခိွိနပ္ေသန ငပ  ္ပ။ ေသနပလ္ပစုပန သပေခငပန၊  ငပေသေခငပနုိငန မ်ားွို ေသ်ိဳ္ေသနရု္ပ။

▪  စွိ ပ ္ေဒ ္ေအငငပေုငပေခငပနမ်ားွို အ ွိအု  ပေသ်ိဳရု ပ္။ ။  ငပေသ္ေ ငအလုသပ္၏ အစွိ ပအသွိုငပန ုွိငပနမ်ားွို အ္ေမ်ားငငပနနမ်ားပု 

ရမႈလေုငပရု္ပ။ ္ေ ္ေ ခိငခိင္မ်ား္ပ  ွိငုပန ငပေသ္ေ င အလုသပ္၏  စွိ ပ ္ေဒ ု နပ္ေန ္ပမ်ားွို ္ေ အ႕ု ပ္ေနစပ ပ္။

▪ န ပ္နလုပနစစပမ်ားွို ရလဒပ ငုမ်ားအ ွိအု  ပေသ်ိဳရု ပ္။ ။  ူ ွို႕ဘငလုသပ ငအေသငပ ဘယပလုွိလုသပ ္ပဆွို ငမ်ားွို အ ွိ အု  ပ

ေသ်ိဳရု္ပ။ စွိုမ်ားပထု ပ္ေ ငအငန၊ ုဟငဗိ်ဴဟငအ ံုနေသ်ိဳုမႈလ၊ အမ်ားုနပခံ္ေ င အခိွိနပ၊ အမ်ားူအ္ ္ေ ငငပနခံုမႈလ  ္ေလ ိငမ်ားပလံုနမ်ားွို

အ္ေသါငပနနမ်ားပု ု  ပခိမ်ားပေသ်ိဳရု္ပ။ လုသပ္ေဆငငပလွို္ေ ငဆာဆရ ွိ ူုိငန၊ ခံယူုမႈလ္ေမ်ားငငပန ူုိငနမ်ားွို င ခိ နမ်ားိ်ဴနုမႈလေသ်ိဳေခငပနမ်ားွို ္ေရ ငငပ္မ်ားစပရု္ပ။
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အ္ေသါငပနနမ်ားပု  အငနေန ပ္ ေခငပနုိငန ( ငပ္မ်ားငန္ေလ လင ူ္၏ေသငပသ)

ဆရင ္ပ

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနမ်ားွို ဂရုစွိုမ်ားပရု္ပ။

▪ ္ောအန္ေထအနုမႈလမ်ားွို ္ေနငပေသေသ န္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနမ်ားွို လူူသုဂ ွိ်ိဳလပအ္ေနေနငပ ္ေလနစငနရု္ပ။

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနမ်ားွိုစွိ ပဝငပစငနေသ နနငန္ေထငငပရု္ပ။

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနအလုသပမ်ားွို နုူနင အ္ေနေနငပ  ံုနရု္ပ။

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငန္၏ အ္မ်ားံစငဏပမ်ားွိုလမ်ားပခံရု္ပ။

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနာ င ပ အခိွိနပမ်ားုနပခံရု္ပ။
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▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနအ္ေသိငပအသိမ်ားပေသ်ိဳလ ိ ငပလ ပ္န ရ ္ေုငရု္ပ။

▪ ္ေမ်ားငိငပန ငနုိငနမ်ားွို ေုင ပုငနစအင္ေလနစငနရု္ပ။

▪ ္ေရန ငန ငပေသ္ေ င အလုသပမ်ားွို ္ေရန ငနေသ နု  ပခိမ်ားပ္ေသနရု္ပ။

▪ ေသံ်ိဳနရု္ပ။ ုိမ်ားပစွိေနငပ ဆံု္ေ အ႕ရု ပ္။ လမ်ားပု္ေထငငပေသုမႈလုိငနေသ်ိဳရု္ပ။

▪  ငပေသ္ေ ငစငစ စငမ်ားံုန အငပ ္ေမ်ားငငပနုအနပ္ေ ငအခိမ်ားပုိငနမ်ားွို ုိစပန ငနေသ ရု္ပ။

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငန ွို႕္၏ အလုသပမ်ားွို Notice Board ္ေ္မ်ားငပေငင ငပသုနပန အငပနုူနင ငပေသရု ပ္။

▪ အထူနအခအငပ အ္ေရန၊ ္မ်ားွိ်ိဳနစငနုမႈလအု  ပုိွိ်ိဳန္ေသနရု္ပ။

▪ စင္ေုနသအ္ဲေအငငပသါမ်ား အ နပန္ေနငပုိငန၊ ုွိဘုိငန၊ ဆရငုိငနမ်ား ခိ နမ်ားိ်ဴနရု္ပ။

▪  ငပခနပနစငု လ္ပန အ ံုနေသ်ိဳရနပ္ေမ်ားငငပနုအနပ္ေ င အရငမ်ားွို ယူ္ေဆငငပရု္ပ။
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္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနအ အငပန

္ေမ်ားိငငပန ငနုိငန ္ပ

▪ ္ေခါငပနစစပ စပခု၊  ူ ွို႔စွိ ပဝငပစငန္ေ င အရငလုသပငနပန စပခုမ်ားွို ္ေလ လငရု္ပ။

▪  ူ ွို႔မ်ားွိုယပသွိုငပစူနစုပနလွိုုမႈလမ်ားွို ္ေမ်ားိနသပ္ေစရု ပ္။

▪  ူ ွို႔အ အမ်ားပ  စပခုခုရရ ွိ ပ္ဟု  ွိေုငပလင္ေစရု္ပ။

▪  ွိုနခိဲ႕  ထအငပ ထွိနပနခိ်ိဳသပုမႈလရ ွိရု္ပ။

▪ အခမ်ားပအခဲ စပခုမ်ားွို ္ေမ်ားိငပလ ငနာွိုငပရု္ပ။

▪ ္ေဆငငပရအမ်ားပရနပလုသပငနပနစငရငပနု မ်ားၽအုပနမ်ားိငပုမႈလမ်ားွို ု  ပ ငနရု္ပ။

▪ လုသပာုွိပငပ ပ္ ဟူ္ေ ငခံစငနုမႈလုိွိ်ိဳနေနစပ္ေစရု္ပ။

▪  ူ ွို႕မ်ားွိုယပ ွိုငပခို  ပ္ေ ငလုသပငနပန၊ ရ္ပု နပနခိမ်ားပမ်ားွို ရရ ွိ္ေစရု္ပ။



ED 107 (35)

အခနပန အငပန အငပ  နပန ူ  ု္  ိ မုႈလရရ ွိ္ေရနအ အမ်ားပ လုသပ္ေဆငငပေခငပန

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနအငနလံုန ္ပ  ူ ွို႔မ်ားွို အ္ေမ်ားငငပနနမ်ားပု ရမႈလေုငပ ံုန သပမ်ားင  နပနွိုနထငနုမႈလ၊ လမ်ားပခံုမႈလ၊  ူ ွို႕္၏ အငနစွိုမ်ားပထု ပ

လုသပ္ေဆငငပုမႈလုိငနမ်ားွို အ ွိအု  ပေသ်ိဳုမႈလာ င ပ ဘမ်ားပလုွိမ်ားပုမႈလုသါဝငပဘဲ ဆံုနေန ပုမႈလုိငနမ်ားွို လမ်ားပခံရရ ွိ ္ပဟု ခံစငနေသရု္ပ။

္ေမ်ားငငပနရငပ္ေမ်ားငငပန လွို ခိ နေု င ပုမႈလ ာ င ပ ုလံု္ေလငမ်ားပသါ။

▪  ူ ွို႕္၏ မ်ားိငန၊ ု ၊ လူုမႈလ္ေရနအုသပစုုိငနမ်ားွို ေသ ပ္ ဝစအငာ င ပ  ု္  ိ စအင လမ်ားပခံေသ န  နပနွိုနထငန ္ပဟုလ္ပန ဆရငမ်ားွိုယပ ွိုငပ ၊

ဆရငအလုသပလုသပမ်ားွိုငပ္ေ င ္ေမ်ားိငငပနမ်ား ေသ်ိဳုမႈလ ္ပဟု ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနခံစငနုမႈလရ ွိရနပလွို ္ပ။

▪ ဆရင ္ပ ရငနု ိ မုႈလရ ွိရု ပ္။ ဆရင္၏ ခိစပစာွိုန္ေုအနေု်ဴ္ေ င အရငုရ ွိ( အခိစပ္ေ ငပုရ ွိ လွို) ု္ပ ူ႔မ်ားွိုု လ္ပနုုနပန  နုမႈလ ုရ ွိရ။
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ခမ်ားပခဲု မႈလအ ွိုငပနအ င

အခိွိနပ

သွိုုွိုခမ်ားပခဲရ ္ပလိငန္ေ င
ငလုသပငနပနစစပုိငန

လအယပမ်ားူ ွို္ေ ငငပန္ေ င
္ေ ငအလုသပုိငန

အလုသပ္ေလ မ်ားိငပ ခနပနုိငနစငရအမ်ားပ
၁………………………..
၂………………………
၃…………………………

လုသပငနပနစစပ ၄

လုသပငနပနစစပ ၅

၃
၂၁
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▪ ္ေလ လင္ေ ငအလုသပုိငနမ်ားွို   ပ  ပု  ပု  ပထငနမ်ားင   ွိေနငပ အဓွိသၸါယပ  ပု  ပေခငပနေနငပ ္ေအငငပေုငပုမႈလုိငန  ွိုန မ်ားပ

လင္ေစရု္ပ။ ၄ငပန္ေဆငငပရအမ်ားပုမႈလုိငန ္ပ ဘယပ္ေ ငအခါ အငပ လွိုအသပခိမ်ားပေသ ပ္ ု   ္ပမ်ားွိုလ္ပန  ငပ္မ်ားငနခံယူ ူာ င ပ

ဆရငာ စပစ နစလံုန  ွိရ ွိာွိငုပရု ပ္။

▪ လုသပငနပနစစပုိငနမ်ားွိုလ္ပနအု ငနေသ်ိဳေသငပ္ေသနာုွိငပရနပ စ စစပထငနေခငပနေနငပ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငန္၏ ္ေအငငပေုငပုမႈလမ်ားွို

အငနေန္ပ ္ေသနာုွိငပရနပလ္ပနစ န ္ပ နုွိငပ ္ပ။ စအုပနရ္ပ စပခုထအဲ္ေသပၚ ုူု ္ပဘဲ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငန္၏ အခိွိနပမ်ားုနပခံ၊

အငနစွိုမ်ားပထု ပုမႈလအ္ေသပၚ ုူ ္ပ္ေ င ္ေလ လင ငပ္မ်ားငနုမႈလ အစ အစစပမ်ားွို သံုု နပထငနရ ွိမ်ား ရ္ပု နပနခိမ်ားပုိငနမ်ားွိုလ္ပန

ေသ ပ္ ု  ရနပစ စစပရနပလွိုအသပ ္ပ။
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ဆရင္၏ရမႈလေုငပ
 ံုန သပုမႈလ

ဆရင္၏သငပမ်ားွိုယပ္ေရန
အယူအဆာ င ပ ဝ  
စသုင-
ုွိနပနမ်ား္ေလနုိငန ္ပ
 ခိင်ာၤမ်ားွိုုလုသပာွိုငပ
ဟူ္ေ ငအယူအဆ

ဆရင္၏္ေမ်ားိငငပန ငန
ငနုိငနအ္ေသပၚ
အုိွိ်ိဳနအစငနခအေဲခငနုမႈလ

္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနအ္ေသပၚ
ဆရင္၏ေသ်ိဳုူခိမ်ားပ

ဆရငမ်ား
္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနအ္ေသပၚ
သပၚထငန္ေ င ္ေဘင
ငထငနမ်ားွို
္ေမ်ားိငငပန ငန္၏
အေုငပခံယူခိမ်ားပ

ဆရငအ္ေသပၚ္ေမ်ားိငငပ
န ငနုိငနမ်ား ေသ်ိဳုူုမႈလ
စသုင-
္ေလ မ်ားိငပ ခနပနလုသပာမႈလနပန

္ေမ်ားိငငပ ငနုိငနအ္ေသပၚ
အုိွိ်ိဳနအစငနခအေဲခငနုမႈလမ်ားွို
ု င္ေထငမ်ားပခံ္ေ င
အ္ေထငမ်ားပအထငနုိငန
မ်ားွိ ုင ဆရငမ်ား
စု္ေဆငငပနုမႈလ
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▪ ဆရင္၏ ေသ်ိဳုူုမႈလ ္ပ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငန္၏အလုသပ ွိုန မ်ားပုမႈလအ္ေသပၚုိငနစအင လ ုပနုွိုန ္ပ။  ွို႕္ေ ငပလ္ပန န္ပနလုပနုု နပ္ေ င ၊

ု္မ်ားွိ်ိဳမ်ားပာ စပ မ်ားပု မႈလ ရ ွိ ္ပ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနမ်ားွို ု္ပ ွိ႕ု  ုနပ႕ေသနပ ငပ ္ေ င မ်ားိွိ်ိဳန္ေ္မ်ားငငပနမ်ားွို ု္ေနငပ္ေဆငငပသါ။

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငန္၏ ္ေလနစငနုမႈလမ်ားွို  ွိုန မ်ားပရရ ွိ္ေစရနပ ငပခနပနစငေသငပဆငပေခငပန၊ အခိွိနပဂရုစွိုမ်ားပေခငပန၊ ဝ ပဆငပသံုမ်ားွို ဂရုစွိုမ်ားပေခငပန၊

္ေမ်ားိငငပန ငန စပစ နခိငပနစ ္၏ ္ေလနစငနုမႈလမ်ားွိုရယူေခငပန ွို႔ ္ပလ္ပန ဆရငမ်ား ေသ်ိဳလုသပရနပလွိ ု ပ္။
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▪ မ်ားွိုယပ ငပ္မ်ားငန္ေန္ေ င ဘင ငရသပ ္ပ ္ေယငမ်ားပမ်ားိငန္ေလန (ုွိနပနမ်ား္ေလန) ု သွိုုွို ငပ ္ေ ငပ ္ပဟူ္ေ င   ပု  ပခိမ်ားပမ်ားွို

္ေရ ငငပ္မ်ားစပရနပ

▪ ၄ငပနမ်ားဲ  ွို႕ ္ေမ်ားိငငပန ငန၊ ္ေမ်ားိငငပန ူ (္ေယငမ်ားပမ်ားိငန၊ ုွိနပနု   ပု  ပခိမ်ားပ) မ်ားွို္ေခ ပုု  ္ေ င ္ေ င ယူဆခိမ်ားပဟု င

  ပု  ပာွိုပငပရနပ ္မ်ားွိ်ိဳနသုပနရနပ

▪  ငပ္မ်ားငန္ေ ငဘင ငရသပ အငပ ္ေယငမ်ားပမ်ားိငန၊ ုွိနပနု အခနပနမ်ားကုိငနမ်ားွို ရ္ပ္ နပနေသေခငပနမ်ားွို စူနစုပန္ေလ လငရနပ

▪ ္ေရ နစ နစစပလငအခနပနမ်ားကအရ ယူဆုမႈလမ်ားွို ္ေရ ငငပ္မ်ားစပရနပ (စသုင- စမ်ားပရံုစစပ္ေဆန ူ္၏ အု္ပမ်ားွို ္ေယငမ်ားပမ်ားိငန နငု္ပထငန လွို

ုွိနပနုနငု္ပမ်ားွိုလ ပ္န ထငနာွိုငပရု္ပ။)

▪ အ နပန ္ပ ဗ ဒ ယွိုနအငပ ရင အငပ ( ွို႔) ခံုမ်ားွို္ေရအ႕ရင အငပ မူ်ား  ္ ူ ပ္ ္ေယငမ်ားပမ်ားိငန္ေလနသဲေနစပရု္ပဟု ုယူဆရ။

▪ လမ်ားပမ်ားုပနစင္ေစငငပုိငန၊ ္ေလ မ်ားိငပ ခနပနုိငန အငပ  ံုနစအဲ္ေ င စမ်ားငနလံုနုိငန ္ပ မ်ားိငန၊ု ခအေဲခငနုမႈလမ်ားွို အ္ေေခုခံရ၊ မ်ားငုစ န ္ပခိမ်ားပမ်ားွို

အ္ေေခုခံရ။

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနမ်ားွို စင္ေသ ငပ္မ်ားငန္ေလ လငုမႈလ စအုပနရ္ပေုငပ  မ်ားပ္ေစရနပာ ငပ စင္ေသ ငပ္မ်ားငနလွို္ေ င

 ္ေဘငထငနခံယူခိမ်ားပရ ွိလင္ေအငငပ  ငပ္မ်ားငန္ေသနရု္ပ။
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စငမ်ားွိုန ပရနပအခမ်ားပအခဲာ င ပ ခာၶငမ်ားွိုယပခိွိ်ိဳ႕ယအငပနုမႈလရ ွိ္ေ င ္ေမ်ားိငငပန ငန စပစ န ္ပ ္ေရန ငနထငန္ေ င စင္ေ္မ်ားငငပနာ င ပ နံသါ ပုိငနမ်ားွို

န ပရနပ အခမ်ားပအခဲရ ွိ ္ပ။ ထုွိအခါ ္ေအငမ်ားပသါ ွို႕မ်ားွို ေသ်ိဳလုသပရု ပ္။

▪ န ပရနပလုွိအသပ္ေ င အခိမ်ားပအလမ်ားပမ်ားွို အန္ပနဆုံနထငနရု္ပ။  ွို္ေ ငငပန္ေ င၊ ေသ ပ ငနရ ငပနလငပန္ေ င၊ စံနစပ မ်ားိ

 ္ပ္ေဆငမ်ားပထငန္ေ င  ငပခနပနစငုိငနမ်ားွို ္ေခါငပနစစပ၊ ္ေခါငပနစစပခဲအု ိငနေသ်ိဳေသ န ္ေသနရု္ပ။

▪ စငလံုနအ စပမ်ားွို ုွိ ပဆမ်ားပရု္ပ။ ၄ငပန ွို႕မ်ားွို  ငပသုနပန္ေသပၚ အငပ္ေရနေသမ်ားင  ွိမ်ားိ္ေ ငစသုငုိငန ံုနစအဲလ ိမ်ားပအဓွိသၸါယပမ်ားွို

ရ ငပနလငပနရု္ပ။ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနမ်ားွို ္ေဝါဟငရအဘွိဓငနပငယပမ်ားွို ္ေသနရု္ပ။

▪  ငပခနပနစင္၏ အစသုွိငပန အငပ အဓွိမ်ားအခိမ်ားပုိငနစုစ္ပနသါဝငပ္ေ င ု  ပစငဏပမ်ားွို္ေထငမ်ားပမ်ားူေသ်ိဳ္ေ င လမ်ားပမ်ားုပနစင္ေစငငပုိငန ္ေသနရု္ပ။

 ေခငန္ေ င ုိမ်ားပေုငပ ငပေသုမႈလုိငနလ္ပနေသ်ိဳရု္ပ။
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▪ ္မ်ားငာုွိငပ ္ေလငမ်ားပ ္မ်ားငရ ္ပစအင ု  ပစုုိငနမ်ားွို  ငပသုနပန္ေသပၚ အငပ ထငနရု္ပ။

▪ သစၥ္ပနုိငနစအငရ ွိသါမ်ား လမ်ားပမ်ားုပနစင္ေစငငပုိငနမ်ားွို အ္ေရငငပခဲအေခငန္ေသနရု္ပ။

▪  ငပ္မ်ားငန္ေ င  ငပခနပနစငုိငနမ်ားွို ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနမ်ား အ ံ အငပန ု  ပ ုပန ငပလွိုသါမ်ား ခအငပ ေသ်ိဳရု္ပ။

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနမ်ားွို ုိငနစအင္ေ င စငသွိုဒပမ်ားွို အ ငပနအဓုမၼ ုန ပ္ေစရ။ ထွို႕အ ူ  ူ ွို႕္၏ ူငယပခိငပန၊ အ နပန္ေနငပုိငန္ေရ ႕ အငပ

အ ံမ်ားိယပ္ေလငငပစအငေနငပ န ပ္ေစေခငပနမ်ားွိုုေသ်ိဳ္ေစရ။
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▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနအလုသပမ်ားွို အု  ပ္ေသနရု္ပဆွိုမ်ား သါဝငပ္ေ ငအ္ေ္မ်ားငငပနအရငုိငနမ်ားွို အု  ပ္ေသနသါ။ စငလံုန္ေသါငပန၊ လမ်ားပ္ေရန၊

 ဒဆါ  ပသုံ  ပ္  နပန ွိ႕ုမ်ားွို အု  ပု္ေသနရနပ

▪ နငနလ္ပုမႈလမ်ားွို ္ေရန ငန ငပေသုမႈလမ်ားွို ုူ ္ပေသ နဆံုနေန ပုမႈလ ုေသ်ိဳရနပ။ အဘယပ ္ေ္မ်ားငငပ ဆွို္ေ ငပ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနအ္ေနေနင ပ

 ူ ွို႕စငလံုန္ေသါငပန ာွိုငပ္ေ ငစမ်ားငနလံုနမ်ားွို ငလ ိငပ္ေရနာွိုငပု္ပေနစပ လွို န္ပနလုပနုမ်ားိ္ေ င  ဒဆါမ်ားွို ံုနေသ နလဲ္ေရနု္ပေနစပ ပ္။

▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငန္၏စွိ ပမ်ားူနစွိ ပ နပန ွို႕မ်ားွို ေနစပာွိုငပသါမ်ား ာမႈလ ပေနငပ လ္ပန ္ေေသငဆွို ငပေသုမႈလမ်ားွို ခအငပ ေသ်ိဳရနပ။

▪ ခို  ပ္ေသန္ေ င ္ေရန ငနုမႈလ သုငဏမ်ားွို စစပနစငရနပ။ အေုငပအငရံုခိွိ်ိဳ႕ ဲ႕္ေ င ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငန ္ပ  ေခငန္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနထမ်ားပ ၄ဆ၊

၅ဆ သွို္မ်ားငု္ပ။  ငပေသ္ေ ငအလုသပ ္ပ ု ိ မုႈလရ ွုိ ရ ွိ စစပနစငနေခငပ ခိွိနပရနပ။
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▪ ္ေမ်ားိငငပန ငနုိငနမ်ားွို Laptop  ံုနေသ န စငရွိုမ်ားပ္ေစရနပလ္ပန ခအငပ ေသ်ိဳာုွိငပ ပ္။  ွို႔ု  င  ဒဆါ၊ စငလံုန္ေသါငပနမ်ားွို မ်ားအနပသိ်ဴ ငေနငပ စစပာုွိငပ ပ္။

 ွို႕္ေ ငပလ္ပန စငရွိုမ်ားပန္ပနမ်ားွို  ငပေသရနပလွို ္ပ။

▪ စငလံုန္ေသါငပန   ပသံု  ပ္ နပနအွိုပစငမ်ားွိုလ ပ္န လမ်ားပခံရနပလွို ပ္။

▪ ္ေေသင ငမ်ားွို အ ွိအု  ပေသ်ိဳ္ေ င Software မ်ားွိုလ္ပန ံုနရနပခအငပ ေသ်ိဳ ငပ  ္ပ။ ဤ န္ပနေနင ပ စငရွိုမ်ားပရနပမ်ားွို ္ေလိင ာုွိငပ လွို စငလံုန္ေသါငပန၊

 ဒဆါမ်ားွို လ ပ္န စစပ္ေဆနာုွိငပ ္ပ။
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ဆရ ာွႏင့္ ေက  င္္းသ ္းဆက္ဆ္ဆံမႈ

▪ေက င္္းဆံမ မ္ေသ ဆရ ာႏွင့္ေက  င္္းသ ္းဆက္ဆ္ေရ္းသေ္ အျပမ္အလွမ္ေလ္းး ္းဆံမႈေပေပ င္ ဆံမူပေ္သေ္။ ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းသေ္ ဆရ ၏

သင္ၾက ္းဆံမႈး ဆံမ္္းရေ္္၊ ပုဂ  ၢိဳလ္ေရ္းရ အရေ္အေသ ္းဆံမ  ္း္၊ ဗဟုသုပာႏွင့္ ပေ ရွင္ကၽ ဆံမ္္းက င္ဆံမႈက ု ေလ္းး ္းသလ ု ဆရ ကလေ္္း

ေက  င္္းသ ္းပး္စ္္းီ င္္းး္ာႏွင့္ သူပ ု႔၏ ေလ့လ သင္ၾက ္းရမ္ၾက ၢိဳ္းပဆံမ္္းဆံမႈပ ုကက ု ေလ္းး ္းရဆံမေ္။

▪အေရ္းၾက္္းေသ သ ရွ ရမ္လ ုအပ္ီ က္ဆံမွ ေက  င္္းသ ္းပး္စ္္းီ င္္းး္က ုေလ္းး ္းဆံမႈသေ္ အပမ္္းပး္ပမ္္းလ္ု္းက ု ေလ္းး ္းဆံမႈာႏွင့္ ဆံမပူေ္ပါ။

ဆရ ၏ ေက  င္္းသ ္းပး္စ္္းီ င္္းး္က ု ေလ္းး ္းဆံမႈက ု ျပသ သလ ု ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းလေ္္းီ္း ္းဆံမႈရွ ေးရဆံမေ္။ သ ုကဆံမဟုပ္ပါက

ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္း သပ ဆံမူဆံမ ဆံမေ္ ဆံမဟုပ္ပါ။ အရ ပ ုင္္းက ုး္မး္ပက ရွ ေးရမ္ အလ မ္အဆံမင္္း စ္္းပေ္ရမ္ဆံမလု ပါ။ သ ုကေသ ္ ေႊမ္ၾက ္းီ က္

က ုေပ္းေသ အီါ ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းအေပေ ထ ေရ က္ဆံမႈသေ္ ေအ ္ဟး္ျီင္္း္၊ ေဒါသျပျီင္္း ေပေဆံမူဆံမပေ္ပါ။ သ ု႔ေသ ္ ေက  င္္းသ ္းာႏွင့္

မ္္းကပ္း  ေမျီင္္းျ င့္ ပ ုဆံမ ၍ု ထ ေရ က္ေးသလ ု ပး္စ္္းီ င္္းး္က ုလ ုက္ေျပ ျီင္္းျ င့္လေ္္းထ ေရ က္ေးဆံမေ္။



ED 107 (41)

ဆရ ာွႏင့္ ေက  င္္းသ ္းဆက္ဆ္ဆံမႈ

▪ေက  င္္းသ ္းက ုေျပ ဆ ုေမေသ အီါပ င္ ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းာႏွင့္ ဆံမ က္လ္ု္းီ င္္းရင္ဆ ုင္ၾကေ့္ေမေးရမ္ ဆံမေျပ ီင္ာႏွင့္ ေျပ ျပ္္းေသ အီါပ င္

ၾကေ့္ရမ္

▪ပီါပရ္ပ င္ ေက  င္္းသ ္းက ုေဆံမ္းျဆံမမ္္းျီင္္းသေ္ သင္ၾက ္းဆံမႈက ု ျပၢိဳျီင္္းထက္ပ ုဆံမ ု ထ ေရ က္သေ္။

▪ေက  င္္းသ ္းပး္စ္္းပးရွ ေမလွ င္ အေက င္္းဆ္ု္းျ း္သေ္။ စပဆံမ - ဘ ေၾက င့္ ေက  င္္းသ ္း ဆံမးေသ္းသလး ဟုေဆံမ္းျဆံမမ္္းဆံမႈ္၊
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▪ေက  င္္းသ ္းပး္စ္္းီ င္္းး္၏ အလုပ္ပ င္ ပကယ္ပဆံမ္္း း ပ္ဝင္း ္းဆံမႈက ု ျပသျီင္္း္၊ ီ ္္းက  ္းဆံမႈျပၢိဳျီင္္း္၊ အထူ္းသျ င့္

ေက  င္္းသ ္းပး္စ္္းီ င္္းး္၏ ပါဝင္ဆံမႈဆံမ  ္း္၊ ယီင္ ေအ င္ျဆံမင္ဆံမႈာႏွင့္ း ဆံမ္္းရေ္က ု အေျီဆံမီ္ဘး ၾက ၢိဳ္းး ္းရမ္အ ္းး ုက္ထုပ္ဆံမႈဆံမ  ္းက ု ၾက ၢိဳ္းး ္းဆံမႈက ု

ီ ္္းက  ္းရဆံမေ။္

▪အပမ္္းပး္ီုဆံမွ ေမ က္ပး္ီၢိဳက ု ေျပ င္္းလးဆံမႈ ဆံမျပၢိဳဘး ဆံမွ ပျပ္္း ေ္ေႊပ္ေသ ရွင္္းလင္္းသေ့္ းေ္္းကဆံမ္္းဆံမ  ္းက ု ထ ္းရွ ျီင္္း

▪ေက  င္္းသ ္းမ ဆံမေ္က ု သ္ု္းျီင္္း

▪ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းက ု “ေက ္းးူ္းျပၢိဳ၍” “ေက ္းးူ္းပင္ပါသေ”္ ဟူေသ ယစ္ေက ္းေလ္းး ္းသေ့္း လု္္းဆံမ  ္းက ု သ္ု္းျီင္္း

▪ေက  င္္းသ ္းက ု ာႏွ ဆံမ့္ီ ဆံမႈ ဆံမျပၢိဳရ။

▪ၾက ၢိဳပင္း္းစ္ထ ္းေသ မေ္္းလဆံမ္္းပက ျ င့္ ီ စ္္းကပ္ဆံမႈျပၢိဳျီင္္း
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▪း္မး္ပက းုးေ္္းထ ္းေသ သင္ီမ္္းး ဆံမ  ္း္၊ အီ  မ္ထ မ္္းသ ဆံမ္္းျီင္္းဆံမ  ္း္၊ သမ္ကရွင္္းး  ဝပ္ဆင္ဆံမႈဆံမ  ္းျ င့္ သင္ျပရဆံမေ။္

▪ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္း၏ ျ ေ့္ဆေ္္းဆံမႈ ပါဝင္ဆံမႈ္၊ သူပ ုကပပ္ာႏု င္ပ က ု ပင္ျပဆံမႈက ု အေပါင္္း က္ဆံမွ ပုမ္ကျပမ္ဆံမႈ္၊ အျပၢိဳသေဘ ပုမ္႔ျပမ္ဆံမႈ

▪ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္း၏ သေဘ ထ ္း္၊ ီ္း ္းဆံမႈ္၊ လ ုလ ္းီ က္ဆံမ  ္းက ု း ပ္ဝင္း ္းဆံမႈ ျပသျီင္္း။ စပဆံမ - း ၾကေ့္ပ ုက္အသး္ရရွ ရမ္ ဆံမေ္သ ု႔

သေဘ ထ ္းသေ္။ အးဆံမ္္းး ေဆံမ္းပ းက ု း ပ္ပူသလ ္း္၊ ရွင္္းရးကလ ္း္၊ ျပမ္ျပ္္းေမ က္ပ မ္ရွင္္းရစ္္းဆံမလ ္း္၊ းသျ င့္ ေဆံမ္းရဆံမေ္။
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ေမ က္ထပ္ အမေ္္းငယ္ၾက ေသ အီါ ေအ က္ပါဆံမ  ္းက ု ျပၢိဳလုပ္ရမ္

▪ေက  င္္းသ ္းပး္စ္္းီ င္္းး္ပ င္း ပ္ဝင္း ္းဆံမႈ ျပသရမ္။ စပဆံမ - ျပ္ၢိဳ္းျပရမ္္၊ ပး္စ္္းီ င္္းး္ ဆက္သ ယ္းက ္းေျပ ေမေသ အီါပ င္ ဆံမ က္း ျ င့္

ဆက္းပ္ဆံမႈျပၢိဳရမ္္၊ ေက  င္္းသ ္းပး္စ္္းီ င္္းး္က ု အသ အဆံမွပျ္ပၢိဳရမ္္၊ သူပ ကု၏ ပ္ုသသ မ္္၊ း ပ္ဝင္း ္းဆံမႈ္၊ ဝပ္ဆင္ပ္ု

▪သ ပ္ျပ္္း း္မး္က ေသ ပ္ုး္ဆံမဟုပ္ဘး လ ုက္ေလ  ေ္ေထ သက္ေပ င့္သက္သ ျ င့္ ယ္ုၾကေ္ဆံမႈ အျပေ့္အဝရွ ေသ ပ္ုး္က ု ေ  ္ထုပ္ရမ္။

ပီါပရ္ပ င္ ဆံမ ဆံမ က ုယ္ပ ုင္ ရ္ေဆံမ ဆံမႈျပၢိဳရမ္။ ယ္ုၾကေ္ဆံမႈက ု လု က္ေလ  ေ္ေထ သက္ေပ င့္သက္သ ျ င့္ ျပသရမ္။
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ကေမဒါာႏု င္င္ ပကၠသ ုလ္ပး္ီုရွ ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းက ု ေလ့လ းူ္းးဆံမ္္းသူက သူပ ုကဆံမၾက ၢိဳက္ာႏွး္သက္ေသ သင္ၾက ္းဆံမႈက ု ေဆံမ္းျဆံမမ္္းသေ္။

ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္း၏ အေျ ဆံမ  ္းဆံမွ -

▪ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းက ု လ း္လ  ရႈျီင္္း

▪အ ္းဆံမေပ္းေသ ္၊ ကမက္သပ္ဆံမႈရွ ေသ ေဆံမ္းီ မ္္းဆံမ  ္းက ု ေဆံမ္းျဆံမမ္္းျီင္္း

▪ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္း၏ ပါဝင္ဆံမႈဆံမ  ္းက ု း္း ေၾက ငျ္ီင္္း

▪ယပ ျပပ္ ဆံမွပ္ီ က္ဆံမ  ္းေပ္းျီင္္း္၊ အေရ္းဆံမၾက္္းသလ ု ျပၢိဳလုပျ္ီင္္း္၊ ေဒါသျ းျ္ီင္္း

▪ဆံမ ဆံမ က ုယ္က ု က ုယ္ရေ္ေသ ္းျီင္္း

▪ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္း၏ ပါဝင္ေဆ ္းောႏ ္းဆံမႈဆံမ  ္းက ု ဟမက္ပ ္းၾက ္းျ ပ္ျီင္္း

▪ေဆံမ္းျဆံမမ္္းေဆ ္းောႏ ္းဆံမႈဆံမ  ္း ေဆံမ္းီ မ္္းဆံမ  ္းက ု ဆံမျပၢိဳလုပျ္ီင္္း
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အီ  ၢိဳကေသ ဆရ ဆံမ  ္းသေ္ းေ္္းကဆံမ္္းီ  ၢိဳကယ င္္းျီင္္း္၊ းေ္္းကဆံမ္္းေလ  ့ရးျီင္္း ဆံမ  ္းး  ရွ သလ ု အီ  ၢိဳကသေ္လေ္္း

ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းေလ့လ သင္ၾက ္းေသ အပမ္္းပ င္ ၾက ၢိဳ္းပဆံမ္္းအ ္းထုပ္ဆံမႈ အမေ္္းငယ္သ ျပၢိဳသေ္။

ကးင့္ကလ  ္းျ း္ေမေသ အပမ္္းဆံမွ းေ္္းး္မး္က မေသ အပမ္္းျ း္ေပေေးရမ္ အီ က္ေလ္းီ က္ရွ သေ။္ ၄င္္းအီ က္ပု င္္းက ု

သင္ၾက ္းဆံမေ့္ အပမ္္းပ ုင္္း ပ က္လု က္မ က င့္သ္ု္းရဆံမေ္။

▪ေက င္္းး  စ္္းပေ္ီ က္ျ င့္ း္းစ္ထ ္းေသ သင္ရ ု္းက ု ဆံမူပေျ္ပ္္း ထ ေရ က္း  ျပင္ဆင္ထ ္းေသ သင္ီမ္္းး က ု ျပင္ဆင္သင္ၾက ္းျီင္္း

▪ေက င္္းဆံမ မ္ေသ းုးေ္္းဆံမႈး ဆံမ္္းရေ္ရွ ျီင္္း

▪ေက င္္းဆံမ မ္ေသ ဆရ -ေက  င္္းသ ္းဆက္ဆ္ေရ္းရွ ျီင္္း

▪ထ ေရ က္ေသ းေ္္းကဆံမ္္း (ပထဆံမ ၃ ီ က္ ဆံမရွ ဘးာွႏင့္ ေမ က္ဆ္ု္းအီ က္ရရွ ရမ္ဆံမျ း္ာႏ ုင္ပါ။)
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▪ကၽ ာုႏ ပ္ေျပ ဆ ုေမးစ္ပ င္ းက ္းဆံမေျပ ပါာႏွင့္။ (သ ု႔ေသ ္ သ ပ္အၾက ၾက္္း ဆံမေျပ သင့္)

▪က မ္္းဆံမ ေရ္း္၊ လ္ုျီ္ၢိဳေရ္းးေ္္းကဆံမ္္းဆံမ  ္းက ု လု က္မ ျီင္္း။ (အပမ္္းပ င္္းပ င္ ဆံမေျပ္းရမ)္

▪ပး္စ္္းီ င္္းး္ အလုပ္လုပ္ေမေသ အီါ (သ ုက) အုပ္းုလု က္ အလုပ္လုပ္ေမေသ အီါ ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းသေ္ သူပ ုကပပ္ဝမ္္းက င္ (သ ုက)
ပေမရ ဆံမွ ပေမရ သ ုကေရႊကျပ္္း းက ္းေျပ ဆ ုာႏု င္သေ္။ အလုပ္မကးပပ္သက္ပ က ုသ ေျပ ရဆံမေ္။

▪အပပ္းစ္ပူေ္ေသ ေမကပု င္္းပ င္ အလုပ္က ု ပင္ျပရဆံမေ္။ ပပပ္း အလုပ္က ု ပင္ျပရမ္ ေမ က္က ေသ အီါ ၄င္္းက ု ျပၢိဳလုပ္ရာႏ္
ပး္ရက္ထက္ပ ုေသ ပ က္က က္ဆံမႈက ု လက္ီ္ာုႏ င္သေ္။

▪ဆံမ ုဘ ုင္္း ုမ္္းဆံမ  ္းက ု ပ ပ္ထ ္းရဆံမေ္။

▪အး း ္းျီင္္း္၊ အရေ္ေသ က္ျီင္္း ဆံမျပၢိဳရ။

▪ဆရ ဆံမွီ င့္ဆံမျပၢိဳဆံမီ င္္း ပးၥေ္္းဆံမ  ္း ဆံမသ ဆံမ္္းေးရ။ (အီ  မ္ဆံမေ္ဆံမွ ပင္ရွ ပါေး)

▪သ ု႔ေသ ္လေ္္းအီ  မ္မ႔းပပ္သက္ျပ္္းသပ ေပ္းျီင္း္ကု လက္ီ္မ င္သေ္။
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အပမ္္းးဆ္ံမ္ီ မက္ီ းျီင္္း

ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းအပမ္္းပ င္္းသ ုက ဆံမေရ က္လ ီင္ပ င္ ေအ က္ပါပ ုကက ုျပၢိဳလုပ္ပါ။

▪အပမ္္းသ ုက ပ ုေး း  ေရ က္ရဆံမေ္။ လ သုဆွံမ အ ္းလ္ု္းရွ ေမရဆံမေ္။ သ ပၸ္ပေ ဆရ ျ း္ပါက ေက  င္္းသ ္းေပ က ု

ျပၢိဳလုပ္ီု င္္းဆံမေ့္းဆ္ံမ္းသပ္ဆံမႈပ ုကက ု က ုယ္ပု င္ၾက ၢိဳပင္ေလ့က င့္ျပၢိဳလုပ္ထ ္းရမ္ လု အပ္သေ္။ သင္ီမ္္းး အပ က္ လု အပ္သေ္ပ ုကက ု

ေသသပ္း  ီင္္းက င္္းျပင္ဆင္ထ ္းရမ္။ သ ု႔ဆံမွသ လု ေသ အီါေပ ကရွ ာႏု င္ဆံမေ္။ သင္ီမ္္းး ၏ ပထဆံမ ဆံမ မး္အမေ္္းငယ္အပ က္ Overhead

Projector ာႏွင့္ ေက  က္သင္ပုမ္္းပ ုကက ု ျပင္ဆင္ရဆံမေ။္

▪ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းလ ေသ အီါ အီမ္္းဝပ င္ၾက ၢိဳရမ္္၊ သူပ ုကေမရ ယူသေ္အထ ေး င့္ၾကေ့္ရမ္္၊ ယ္ုၾကေ္ဆံမႈရွ း  ္၊ သက္ေပ င့္သက္သ ပ္ုက ု

 ဆံမ္္းရမ္္၊ အီ  မ္ဆံမွ္းရမ္္၊ အီ  မ္ဆံမွ္ေရ က္ေမေသ ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းက ု ေမ က္က ဆံမွလ သူပ ု႔ ကု ေး င့္ဆ ုင္္းေးျီင္္းသေ္ ဆံမဆံမွ ပ္၊

ေမ က္က လ သူပ ုကက ု ေမ င္ပ င္ အီ  မ္ဆံမွ္လ   ုကေျပ ရမ္။
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အပမ္္းက ု ျင ဆံမ္ေအ ငျ္ပၢိဳလုပျ္ီင္္း

အပမ္္းက ုျင ဆံမ္ေအ င္ျပၢိဳလုပ္ျီင္္းသေ္ အေရ္းၾက္္းသေ္။ အထူ္းသျ င့္ ေက  င္္းသ ္းအသး္အုပ္းုက ု ဆ္ုေပ ႔ေသ အီါပ င္

အပမ္္းက ု ျင ဆံမ္ေအ င္ျပၢိဳလုပ္ရဆံမေ္။ အပမ္္းျင ဆံမ္  ု႔အပ က္ အီ  မ္ကုမ္ီ္ရဆံမေ္။ ပထဆံမသင္ီမ္္းး ပ င္ ေက  င္္းသ ္းက ု

ျင ဆံမ္ေအ င္ဆံမျပၢိဳလုပ္ာႏု င္ပါက ဘယ္ေပ ့ဆံမွျင ဆံမ္ဆံမေ္ဆံမဟုပ္။ ေမ က္သင္ီမ္္းး ဆံမ  ္းပ င္ ဆရ သင္ျပပ ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းၾက ္းေသ ္လေ္္း

မ ္းေထ င္ဆံမေ္ဆံမဟုပ္။

အပမ္္းက ု ျင ဆံမ္  ုကေျပ ရမ္္၊ ထု ကေမ က္ေး င့္ရမ္္၊ အပမ္္းျင ဆံမ္  ုက အီ  မ္ၾက ာႏ ုင္သေ္။ လ ုအပ္သလ ုအပမ္္းျင ဆံမ္  ုက ထပ္ေျပ ရမ္္၊

ေအ က္ပါမေ္္းလဆံမ္္းးစ္ဆံမ  ္းက ု သ္ု္းျပ္္း အပမ္း္က ု ျင ဆံမ္သက္ေးရမ္္၊ အပမ္္းဆံမျင ဆံမ္ဆံမီ င္္း ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္း ဆံမ ဆံမ ေႊမ္ျပေသ စ္္းပေ္ီ က္က ု

ဆံမၾကေ့္ဆံမီ င္္း သင္ီမ္္းး ္းက ု ဆံမးရမ္။
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▪အပမ္္းဆံမွ အသ္ဆူေ္ေမသ၍ သင္ီမ္္းး က ု ဆံမးာႏွင့္။ ၄င္္းအီ က္က ု ီ င့္ျပၢိဳပါက ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းအေမျ င့္ သူပ ုကး ပ္ဆာႏၵရ ွသလု 

ေျပ ီ င့္ျပၢိဳဆံမေ္ဟု ယူဆဆံမေ။္ ထ ုအီါ ဆံမူလက ျင ဆံမ္သက္ေမေသ ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းလေ္္း းပင္၍ းက ္းေျပ ဆံမေ္။ ဆံမ ဆံမ ေျပ ပ က ု

ေက  ္လ မ္ျပ္္း ပပမ္္းလ္ု္း းက ္းေျပ ေမၾကဆံမေ္။

▪ေး င့္ေမရလွ င္ ဆရ အေမျ င့္ ေဆ က္ပေ္ရ ဆံမရ ီ္း ္းရာႏု င္သေ္။ ၄င္္းသ ုက ီ္း ္းရဆံမႈက ု ဆံမျပသာႏွင့္။ ေက  င္္းသ ္းေပ ကု ဆံမသင့္ေပ ္

ေသ ပ္ုး္ျ င့္ ဆံမေျပ ဆ ုာႏွင့္။ ၄င္္းသ ုက ျပၢိဳျီင္္းအ ္းျ င့္ ထ မ္္းီ ၢိဳပ္ဆံမႈ ဆံမျပၢိဳာႏု င္ေၾက င္္းျပသရ ေရ က္ဆံမေ္။ အသ္ျပၢိဳေမသ၍ ပး္ုပီု

ေပ  က္ဆ္ု္းေမေၾက င္္း ေက  င္္းသ ္းေပ ီ္း ္းဆံမႈရွ လ ေအ င္  မ္ပ္္းရဆံမေ္။
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▪သင္ီမ္္းး ၏ ပထဆံမ ၅ဆံမ မး္သေ္ က မ္ရွ ေမေသ သင္ီမ္္းး ဆံမ  ္းက ု ဆက္လက္ပ ု႔ီ ရမ္လု ေသ ပပ္ဝမ္္းက င္အေျီအေမက ု ီ ဆံမွပ္ရမ္

အပ က္ အေရ္းၾက္္းသေ္။ အ ပ္င ုက္ေမေသ အုပ္းုက ု ာႏႈ ္းဆ ရမ္ က ယ္ေလ င္း  ျ င့္ းသလု ္၊ ဆူေ္ေမေသ အုပ္းုက ု ပ ုျပ္္းအသ္ပ ု္းေးရမ္

ပ ပ္ဆ ပ္း  ျ င့္ အးျပၢိဳရဆံမေ္။

▪အကယ၍္ အပမ္္းသေ္ ဆူေ္ေသ အပမ္္းျ း္ပါက ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းက ုယ္ပု ္င္ျပၢိဳလုပ္ရဆံမေ့္ လုပ္ငမ္္းးစ္မကး အးပ  ၢိဳ္းပါေး။ ဆရ ဆံမွ

ထးကသ င္္းဆံမႈဆံမပါဘး ေက  င္္းသ ္းေပ က ုယ္ပု ္င္ျပၢိဳလုပ္ရဆံမေ့္ သင္ီမ္္းး ဆံမ  ၢိဳ္းျ င့္ အးပ  ၢိဳ္းပါ။

▪သူပ ုကအေမျ င့္ သင္ပုမ္္း (သ ု႔) Overhead Projector ဆံမွပ္ုက ု ကူ္းယူသေ္ဆံမ  ၢိဳ္း  ပ္း အုပ္ဆံမွ ေလ့က င့္ီမ္္းဆံမ  ္းက ု ျပၢိဳလုပ္ေမသေ္ဆံမ  ၢိဳ္း္၊

ေမ က္ဆ္ု္းသင္ီမ္္းး ဆံမွ ပး္ုပီု အဆ္ု္းသပ္ျီင္္းဆံမ  ၢိဳ္းျ င့္ အးျပၢိဳပါေး။ ထ ုအီါ အပမ္္းက ု ျင ဆံမ္သက္ေးျပ္္း ေက  င္္းသ ု႔ေရ က္ပ 

ေမ က္က ေသ ေက  င္္းသ ္း္၊ Folder   ုင္ေပ  က္ေသ ေက  င္္းသူ ‘လူး္’ ာႏွင့္ လ ုအပ္သလ ု ေ မ္ၾက ္းဆံမႈ ျပၢိဳမု င္ဆံမေ္။

▪အပမ္္းျင ဆံမ္သက္ဆံမႈသေ္ ၅ဆံမ မး္ီမ္ကရရွ လွ င္ သင္ၾက ္းေသ အီ  မ္ျပ္္းသေ္အထ သင္ၾက ္းေသ ပပ္ဝမ္္းက င္က ု ပေ္ေဆ က္ာႏု င္ဆံမေ္။
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းေ္္းကဆံမ္္းထ မ္္းသ ဆံမ္္းျီင္္း

ေ မ္ၾက ္းဆံမႈေပ္းျီင္္း

ဆ ပ္ျင ဆံမ္ဆံမႈက ု ပထဆံမရရွ ေအ င္ျပၢိဳပါ။ အီ  ၢိဳကေသ ဆရ ဆံမ  ္းသေ္ းက္၏ဆူေ္ဆံမႈက ု ေက  ္လ မ္ေအ င္ျပၢိဳလုပ္ရမ္ လု အပ္ဆံမႈရွ သေ္။ သူပ ု႔

အေမျ င့္ ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္း၏ အ ရ္ုးူ္းး ုက္ဆံမႈက ု ရရွ ေအ င္ ျပၢိဳလုပ္မေ္္းရွ သေ္။ စပဆံမ ၃ီ က္ အသ္ျပၢိဳျီင္္း္၊ ၄င္္းသေ္အပ ုီ ၢိဳပ္ရွင္္းလင္္း ဆံမႈ္၊

ီ ုင္ျဆံမးဆံမႈ ယ္ုၾကေ္ း ပ္ီ ဆံမႈ ာႏွင့္ ာႏွး္လ ု  ယ္ရ ျ း္ရဆံမေ။္

အကယ၍္ အပမ္္းက ု ေမရ ေရႊကရမ္ေျပ ဆ ုလ ုပါက သူပ ုကအေမျ င့္ ေႊမ္ၾက ္းီ က္ျပ္္းဆ္ု္းီ  မ္အထ ္ ျင ဆံမ္သက္ေမေးရမ္ လ သုေ္။
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ဆံမ္္းသပ္ျီင္္း

▪ဆံမသင့္ေပ ္ေသ ျပၢိဳဆံမူီ က္က ု ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းက ျပၢိဳလုပ္ပါက ၄င္္းအရ က ု ီ က္ျီင္္း ရပ္ပမ္ကေအ င္ျပၢိဳလုပ္ရမ္လ သုေ္။

▪ပျီ ္းေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းသ ု႔ ၄င္္းျပၢိဳဆံမူီ က္ဆံမျပမ္ကာႏွက္ေးရမ္

▪သူပ ု႔အေမျ င့္ ီက္ းီး  အးျပၢိဳရေသ ျပၢိဳဆံမူီ က္က ု လ ယ္ကူး  ရပ္ပမ္႔ေးရမ္ ပ ုဆံမ ု လ ယ္ကူသေ္။

▪ထု ကး့သ ု႔ ဆံမဆံမွမ္ေသ ျပၢိဳဆံမူီ က္ျ င့္ အက  ၢိဳ္းအျဆံမပ္ရရွ ဆံမူက ု က က ယ္ရမ္

▪ေက  င္္းသ ္းဆံမ  ္းအေမျ င့္ းက ္းဆံမဆံမ  ္းသင့္ေသ ္လေ္္း းက ္းဆံမ  ္းဆံမႈက ု ၾက ၢိဳက္ာႏွး္သက္ၾကသေ္။ အကယ္၍ ဝါက ၆ီုဆံမွ ေျပ ီ င့္ရလွ င္

သူပ ုကေျပ ဆ ုဆံမႈသေ္ ဆရ က ု ဆံမေက ဆံမမပ္ျ း္ေးေၾက င္္း သ ဆံမေ္။ သ ု႔ဆံမဟုပ္ သူပ ု႔ ပထဆံမေျပ ဆ ုဆံမွ ၏ ပထဆံမ ၃လ္ု္းက ု ျပေ့္ေအ င္

ဆံမေျပ ာႏု င္လွ င္ ေျပ ဆ ုျီင္္းေၾက င့္ ဘ ဆံမွဆံမရသေ္က ု သ ျဆံမင္လ ၾကျပ္္း အက  ၢိဳ္းဆံမရွ ပ က ု ၾက ၢိဳ္းပဆံမ္္းေပ ့ဆံမေ္ ဆံမဟပ္ုပါ။
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ခ  ်ီးက  ်ီးမႈ၏စြမ်္ီး အင္

▪ ျပ ႆနာရွိေသန သေဘနသဘနဝေဆနအင္သည့္ ေက နအင္်ီးသန်ီးကွိို ႏွိိုဝအင္ဘန မရ ဇြႆ္လ ထွိ တေႆ႕လရ အင္ ၂၀မွိႆစ္၊ တပတ္လရ အင္ ၃ၾကွိမ္

ေလ့လနေသန  ခါ ၁၀စကၠႆ္႔ တွိိုအင္်ီး သအ္င့ေတန္၊ မသအင့္ေတန္ေသန ျပ မမူခ က္မ န်ီးကွိို မရတ္တမ်ီး္ျပ မည္ည္။ ထိုွိ ခါ ကၽြမ္်ီးက အင္ေသန

 ာည္ ခ အင္်ီးာရွိ  ေတြ႕ ၾကံ ႕ာရွိေသန ဆာနက သအင္ၾကန်ီးေႆေစကနမမူ ၇၀% ေသန  ခ ွိႆ္တြအင္ မသအင့္ေတန္ေသန ျပ မမူခ က္ကွိို

ျပ ေႆေၾကနအင္်ီးေလ့လနေတြ႕ာရွိမညည္္။

▪ ဆာန ေႆျဖအင့္ ေက နအင္်ီးသန်ီးေကနအင္်ီးစြနလွိို္က္ႆနာႆ္ ႆည္်ီးမ ွိ ်ီးစံိုသံို်ီးသည္ည္။  တႆ္်ီးစည္်ီးမ မ္်ီးကွိို ေျပနေသန္လည္်ီးထွိောနက္မမူ  ႆည္်ီးအငငယ္

သနာရွိသည္ည္။ မသအင့္ေတန္ေသန ျပ မမူခ က္ကွိို လ စ္လ  ာႈပါကလည္်ီး ပွိိုဆွိို်ီးလနသည္ည္။ သွိို႔ေသန္လည္်ီး ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီးကွိို

 တႆ္်ီးစည္်ီးကမ္်ီးကွိို ေပ်ီးျပ ်ီး မသအင့္ေတန္ေသန ျပ မမူခ က္တွိို႔ကွိို လ စ္လ  ာႈကန သအ္င့ေတန္ေသန ျပ မမူခ က္တွိို႔ကွိို ခ  ်ီးက  ်ီးေသန ခါ ၉၀%

ေသန ခ ွိႆ္ထွိ ေက နအင္်ီးသန်ီး၏ျပ မမူခ က္ ေကနအင္်ီးမြႆ္မႈ တွိို်ီးတက္လနသည္ကွိို ေတြ႔ာ၏ည္။
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မ ်ီးေက န္ႏိုွိအ္င၏္ မရတ္ခ က္

▪ ၾသစေၾတလ ကဲ႔သွိို႔ေသန ဒ မွိိုကောစ ျပည့္ဝသည့္ တိုွိအင္်ီးျပည္တြအင္ ေက နအင္်ီးသန်ီးကွိို ဆာနကလက္ဖ န်ီးျဖအင့္ ထွိမာည္။ မွိဘေတနအင္

သန်ီးသမ ်ီးကွိို ာွိိုက္ခြအင့္မာရွိည္။ ထိုွိ႔ေၾကနအင့္ ဆာနမ န်ီးသည္ ဆွိို်ီးသြမ္်ီးေသန ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီးကွိို ာအင္ဆွိိုအင္ာနတြအင္ ႆည္်ီးလမ္်ီးမ ွိ ်ီးစံို သံို်ီးာသည္ည္။

ေကနအင္်ီးသည့္ ခ က္ာရွိသလွိို ဘငယ္လွိိုမရ မေကနအင္်ီးသည့္ ေက နအင္်ီးထြက္မ န်ီးလည္်ီးမ န်ီးစြနာရွိသည္ည္။ ပညနော်ီးကွိို ထမအင္်ီး ဝဝလအင္လအင္စန်ီးာ၍

 ာနာနကွိို ဂာိုမစ္ွိိုက္တနလည္်ီးျဖစ္သည္ည္။ ျမႆ္မနႏိုွိ္အင္အငံာရွိ ဆအင္်ီးာျဲပ ်ီး ပညနလိုွိလန်ီးေသန ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီးႏရအင့္  ဓွိက ကြနျခန်ီးခ က္

ျဖစ္သညည္္။
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ျပ ႆန၏  ေျခခံ ခ က္ကွိို ာရနေဖြျခအင်္ီး

▪ သမူတွိို႔ကွိို ေပ်ီးေသန လိုပ္သည္ သွိပ္လြငယ္လြႆ ္်ီးလရ အင္လည္်ီး ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီး ပ အင္်ီးာွိၾကမည္ည္။

▪ ခ  ်ီးက  ်ီးျခအင္်ီး၊  ျပစ္ေပ်ီးျခအင္်ီးျဖအင့္ ျပ ႆနကွိို ာရအင္်ီးႏိုွိအင္မည္မမိုတ္ည္။ ျခွိမ္်ီးေျခနက္ေသနျပစ္ဒျ္မ န်ီးေပ်ီးျခအင္်ီးျဖအင့္ ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီး၏

ျပ မမူခ က္ကွိို ေခတတမရ ထွိႆ္်ီးခ  ပ္ႏိုွိ္အင္ေသန္လည္်ီး ေႆနက္တမ ွိ ်ီးျပ ႆနထပ္ေပ္လနျပ ်ီး ပွိိုမွိိုခက္ခဲေသန ထွိႆ္်ီးခ  ပ္မႈကွိို ျပ ာမညည္္။

ေက နအင္်ီးသန်ီး စြမ္်ီးာည္ ႏရအင့္ မသအင့္ေတန္ေသန  လိုပ္ (သွိပ္လြငယ္လြႆ ္်ီးျခအင္်ီး၊ သွိပ္္ခက္လြႆ်္ီးျခအင္်ီးတွိို႔သည္  ဓွိက ခ က္ျဖစ္သည္ည္။)

▪ ေက နအင္်ီးသန်ီးျပ မမူေသန  ျပ  မမူကွိို  ေျဖာရနျခအင္်ီးသည္ တခါတာံသွိပ္ခက္ခဲျပ ်ီး  ခါေပါအင္်ီးမ န်ီးစြန မျဖစ္ႏိုွိအငေ္ပည္။

▪ တစ္မ ်ီးခ အင္်ီးစ ေဆြ်ီးေႏြ်ီးျခအင္်ီးသည္ ျပ ႆနကွိိုာရအ္င်ီးလအင်္ီးာႆ္  ေကနအင္်ီးဆံို်ီးျဖစ္သည္ည္။  တႆ္်ီးျပ ်ီးေသန ခါ တစ္မ ်ီးခ အင္်ီးစ ေဆြ်ီးေႏြ်ီးမႈကွိိုျပ ာႆ္
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(၁) တကငယ့္ ျပ ႆနကွိို ာရနေဖြာႆ္၊ ႆန်ီးေထနအင္ျခအင္်ီးျဖအင့္ ျပ ႏိုွိအင္သည္ည္။ ေက နအင္်ီးသန်ီးျပ မမူခ က္ကွိို ာရအင္်ီးလအင္်ီးာႆ္ျဖစ္ေသန္လည္်ီး ပထမမ ်ီးစြန

ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီး သမူတွိို႕ဖနသန ာရအင္်ီးလအင္်ီးေစာမည္ည္။

▪ ၄အင္်ီး ဆအင့္တြအင္  ၾကံ (သွိို႔) ဆံို်ီးျဖတ္မႈကွိို မျပ သအင့္ည္။ လက္ခံမႈကွိို ႏႈတ္ျဖအင့္မျပာည္။ ေျပနအင္်ီးလလဲွိိုေသန ျပ မမူခ က္၏  ေၾကနအင္်ီး က ွိ ်ီးကွိို

ာရနေဖြပါက ဘနေၾကနအင့္ ၄အင္်ီးကဲ႕သွိို႔  ခက္ခဆဲံို်ီးျဖစ္သလဲဆွိိုေသန ေမ်ီးခြႆ္်ီးကွိို ေမ်ီးျမႆ္်ီးာမည္ည္။
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(၂)  ေျဖကွိို သေဘနတမူည ျခအင်္ီးည္။ ေက နအင္်ီးသန်ီးကွိိုျပ ႆနေပ်ီးျပ ်ီး ေျဖကွိို ေမ်ီးျမႆ္်ီးာမည္ည္။  ဲဒ ျပ ႆနကွိို သအင္ဘနလိုပ္

မလဲည္။ ဘငယ္လိုွိာရအင္်ီးမလညဲ္။  ေျဖမာလရ အ္င တစံိုတခိုကွိို  ၾကံျပ ာမည္ည္။ သွိို႕ေသန္လည္်ီး ေက နအင္်ီးသန်ီးကွိို ပွိို ေကနအင္်ီးေသန  ေျဖကွိို ေပ်ီးာမညည္္။

 ေျဖကွိိုာရအင္်ီးလအင္်ီးာႆ္ သေဘနတမူည ခ က္ကွိို ေတနအင္်ီးာမည္ည္။

(၃) မ ်ီးတည္ခ က္ ခ မရတ္ာမည္ည္။ ေႆနက္သအင္ခႆ္်ီးစနမတွိိုအင္မရ PHILIPPA ကွိိုသအင္၏ သေဘနမတမူမႈႏရအင့္

ပတ္သတျ္ပ ်ီးေျပနၾကန်ီးာႆ္ ကၽြႏွိို္ပ္တွိို႕ သေဘနတမူည သညည္္။ (မပမန)

(၄) သံို်ီးသပမ္ႈကွိို ဆက္လက္ ျပ လိုပာ္မည္ည္။ မ ်ီးတည္ခ က္မ န်ီးာာရွိ မာရွိ သံို်ီးသပ္ာမည္ည္။ သေဘနတမူည မႈကွိို စစ္ေဆ်ီးာႆ္လည္်ီး သေဘနတမူ

၏ည္။ မပမန - ေကနအင္်ီးသည္ည္။ ေႆနက္သအင္ခႆ္်ီးစနမတွိိုအင္မရ သအင္ႆ႕ဲ PHILIPPA တွိို႔ဘနေတြ သေဘနတမူသည္ကွိို ကၽြႏွိိုပ္ကွိို သွိေစာမည္ည္။



ED 107 (54)

ေက နအင်္ီးသန်ီးမ န်ီးက ဆာနကွိို စမ္်ီးသပျ္ခအင်္ီး

▪ ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီးသည္ မသအင့္ေတန္ေသန ျပ မမူမႈတွိို႔ကွိို ဆာနက တန်ီးျမစ္မႈျပ သည့္တွိိုအင္ေ နအင္ တွိို်ီးျမရအင့္ျပ ၾကမည္ည္။

▪ သအင့္ ေႆျဖအင့္ ဘငယ္ တွိိုအင္်ီး တန ထွိ သမူတွိို႔ မသအင့္ေတန္တနကွိို ျပ မမူမည္ကွိိုသ ်ီးခံမည္ (သွိို႔) တိုႆ္႔ျပႆ္မည့္ မ မ္်ီးေၾကနအင္်ီးကွိို ဆြဲသည္ကွိို
စမ္်ီးသပ္လွိိုၾကသည္ည္။

▪ တွိက ျပတ္သန်ီးာမည္ည္။ သွိို႔ေသန္ တာန်ီးမရ တာမည္ည္။ ေဒါသျဖစ္ေသန္လည္်ီးစွိတ္ပ က္မႈကွိို မျပသာည္။ ခွိို္အင္မနမႈာရွိစြန၊ ငယံိုၾကည္စြန၊
တသမတ္တည္်ီးျဖစ္စြနႏရအင့္ ခွိိုအင္မနစြနျပ မမူပါက  ဲဒ  ခ က္သည္ ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီး တြက္ ဆြဲေဆနအင္မႈေလ န့ပါ်ီးလနမည္ည္။ ဆာနကွိို
စမ္်ီးသပ္ခ အင္စွိတ္ေလ န့ပါ်ီးလနမည္ည္။ သအင့္ ေႆျဖအင့္ သက္ေတနအင့္သက္သန မျဖစ္ပါကေ နက္ပါတိုွိ႕ကွိို သတွိျပ ာမည္ည္။

(၁) ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီး၏ သအ္ငၾကန်ီးမႈကွိို မ ်ီးတည္၍ ဆာန၏ နျနကွိို သံို်ီးာႆ္လံို်ီးဝ သအ္င့ေတန္သည္

(၂) ဆာန၏  နျနကွိို ထွိောနက္စြနသံို်ီးျခအင္်ီးျဖအင့္  ခ ွိ ႕ေသန ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီးကွိို ေခတတမရ မတည္မျအငွိမ္ မေက မႆပ္မႈ ျဖစ္ေစမည္ည္။
သွိို႔ေသန္လည္်ီး ထွိောနက္စြန မသံို်ီးက တတႆ္်ီးလံို်ီး ခ ွိႆ္ာရည္လ န်ီးစြန မေက မႆပ္မႈ ျဖစ္ေစမည္ည္။

(၃)တွိက ာမည္ည္။ တာန်ီးမရ တ တနကွိို က အင့္သံို်ီးာမည္ည္။ ကၽြႏိုွိပ္ ေ နအင္ျမအင္ာမည္ည္။
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သအင့္ကွိို  ံတိုခံာပါက သအ္င့ ေႆႏရအင့္ ခက္ခေဲသန  ေျခ ေႆႏရအင့္ ၾကံ ေတြ႕ာမည္ည္။

သွိို႔ေသန္လည္်ီး လွိိုတနထက္ပွိိုမ န်ီးစြန၊ ပွိိုႆဲစြန မတိုႆ႕္ျပႆ္မွိာႆ္  ော်ီးၾက ်ီးသညည္္။ ာရအင္်ီးလအင္်ီးေစမႈကွိို ေ နက္ပါတိုွိအင္်ီးျပ ာမည္ည္။

▪ သအ့င္ ေႆႏရအင့္ လိုွိက္ႆနပွိိုအင္ခြအင့္ာရွိသည္ည္။ ကၽြႏွိိုပ္သည္ ဤေႆာနတြအင္ ဆာနျဖစ္သည္ည္။ ကၽြႏွိိုပ္ေျပနတနျဖစ္ာမည္ည္။

▪ သအ္င့ ေႆျဖအင့္ သအ္ငငယမူသမူမ န်ီး၏ ေကနအင္်ီးက ွိ ်ီး တြက္ ေဆနအင္ာြက္ေႆသည္ည္။

(ကၽြႏွိိုပ္ ေႆႏရအင့္ သအင့္ကွိို ဖငယ္ာရန်ီးသည္ည္။  ဘငယ့္ေၾကနအင့္ဆွိိုေသန္ တတႆ္်ီးလံို်ီး၏ ေကနအင္်ီးက ွိ ်ီး တြက္ျဖစ္သည္ည္။  ဲဒ ေႆာနမရနထိုွိအင္ာအင္

သအင္ပွိိုမွိိုျပ ်ီး ေကနအင္်ီးမြႆ္စြန လိုွိက္ႆနႏိုွိအင္မည္ည္။)
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ဂာိုစွိိုက္၊  နာံိုစွိိုက္မႈကွိို ာာရွိေ နအငျ္ပ ျခအင်္ီး

▪ ေက နအင္်ီးသန်ီး ေႆျဖအင့္ ဆာန (သွိို႔)  တႆ္်ီး၏ ဂာိုစိုွိက္မႈကွိို ာငယမူလိုွိၾကသည္ည္။ ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီး ေႆျဖအင့္ ထွိိုကဲ႔သွိို႔ျပသမႈကွိို ျပႆ္ေျပနတန

ကွိိုလွိိုခ အ္ငၾကသည္ည္။ ထွိိုသွိို႔ျပသမႈသည္  ႏႈတ္ေဆနအင္ေသန္လည္်ီး ထွိိုသွိို႔ျပ လိုပ္လွိိုၾကသည္ည္။

▪  ေကနအင္်ီးဆံို်ီးေသန ႆည္်ီးလမ္်ီးသည္ ထွိိုကဲ႔သွိို႔ေက န္ၾကန်ီးလိုွိမႈကွိို လက္ခံာမည္ည္။ သွိို႔ေသန္လည္်ီး တာန်ီးႆည္်ီးလမ်ီး္ျဖအင့္ ျဖစ္ာမညည္္။

သအ္ငၾကန်ီးမႈႏရအင့္ဆက္ႏြင္ယေသန  ျပ  မမူတွိို႔ တြက္ ဂာိုစွိိုက္မႈမ န်ီးစြနေပ်ီးျပ ်ီး ေႏရနအင့္ငယရက္ေသန  ျပ  မမူတွိို႔ တြက္  ႆည္်ီးအငငယ္မရ သန

 နာံိုျပ ာမည္ည္။ ဒိုတွိငယ ခ က္သည္ ခက္ခေဲသန္လည္်ီး ပထမသည္ လြငယ္ကမူသညည္္။

▪ သမူတွိို႔၏ ဂာိုစွိိုက္လိုွိမႈသည္ လနဘ္ထွိို်ီးာႆ္လြငယ္ကမူေသန္လည္်ီး စည္်ီးကမ္်ီးထွိႆ္်ီးသွိမ္်ီးာႆ္  လြႆ ္ခက္ခသဲည္ည္။
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ဆာန ေႆျဖအင့္ တာန်ီးဝအင ္နျနကွိို မထွိောနက္စြနသံို်ီးျခအင်္ီး

▪  ထက္ပါေသန စမ္်ီးသပ္မႈမ န်ီးကွိို တိႆု ္႔ျပႆ္မႈသည္ ခွိိုအင္မနမႈမာရွိလရ အင္ ာွိိုအင္်ီးစိုွိအင္်ီးမႈႏရအင့္  ံတိုမႈမ န်ီးကွိို ၾကံ ေတြ႕ာမည္ည္။

▪ ေကနအင္်ီးမြႆ္စြနျပ မမူခဲ႔ေသန ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီးပအင္ ဆႆ္႕က အင္လနၾကျပ ်ီး မသအင့္ေတန္ေသန  ျပ  မမူ ျပႆ္႔ႏရ႕ံလနမည္ည္။
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ေက နအင်္ီးသန်ီးမ န်ီး ေပ္ သက္ောနက္ေသနဒျ္

▪ ဒျ္ပွိတနကွိိုခံစန်ီးေႆစမ္တြအင္ သအင္မည္သွိို႔ ျပ မမူသႆည္်ီးည္။  နာံိုစွိိုက္မႈ ေလ န့ႆည္်ီးလနမည္ျဖစ္သည္ည္။ မွိမွိကွိိုငယ္ေပ္သန မ ်ီးတည္လနျပ ်ီး
တျခန်ီးသမူကွိို စွိတ္ဝအင္စန်ီးမႈ ေလ န့လနမည္ည္။ တျခန်ီးသမူ တြက္ စမ္်ီးစန်ီးမႈပွိိုမွိို ေလ န့ႆည္်ီးလနမည္ည္။ စွိတ္တွိိုလနမည္ည္။ ထွိိုသွိို႔ တွိိုအင္်ီး
ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီးလည္်ီးျဖစ္ပ က္မည္ည္။ သမူတွိို႔၏ သေဘနသဘနဝျပ မမူမႈတွိို႔သည္  ွိမ္ာရွိ ခက္ ခဲမ န်ီးႏရအင့္ ဆက္ႏြငယ္ေႆသလွိို
 ွိမ္မရနျဖစ္ပ က္ေႆေသန ခက္ခေဲသန ေၾကနအင္်ီး ခ က္မ န်ီးေၾကနအင့္လည္်ီး ျဖစ္သညည္္။

▪ ၄အင္်ီးကဲ႔သွိို႔ေသန  ခက္ ခဲဒျ္မ န်ီးကွိို သအင္ဘငယ္သွိို႔ ကမူည ႏွိိုအင္သႆည္်ီးည္။ သမူတွိို႔၏ျပ မမူမႈကွိို  ာအင္်ီးခံေသန ျပ ႆနကွိို ႆန်ီးလည္ျခအင္်ီးျဖအင့္
ကမူည ႏွိိုအင္မည္ည္။ ေက နအင္်ီးသန်ီးႏရအင့္ တစ္မ ်ီးခ အင္်ီးေျပနဆွိိုျခအင္်ီး၊ ႆန်ီးေထနအင္ျခအင္်ီးတွိို႔ကွိို ျပ ာမည္ည္။ည္။ ေက နအင္်ီးသန်ီးေတြ  ေႆျဖအင့္
 ခက္ ခဲမ န်ီးာရွိေႆသလန်ီးဆွိိုတနေမ်ီးာမည္ည္။ လိုွိ ပ္သလိုွိတွိိုအင္ပအင္ ေဆြ်ီးေႏြ်ီးေသန လိုပ္အငႆ္်ီးသွိို႔ လႊေဲျပနအင္်ီးေပ်ီးာမည္ည္။
သမူတွိို႔ေ ်ီးေ ်ီးခ မ္်ီးခ မ္်ီး ာရွိေႆစမ္တြအင္ သမူတွိို႔၏ ျပ ႆနႏရအင့္ ပတ္သက္ျပ ်ီး စကန်ီးေျပနာမည္ည္။ ၄အင္်ီးသည္ျပႆ္ျပႆ္ျဖစ္ေႆေသန ျပ ႆနမ န်ီး
 တြက္ ခ ြအင္်ီးခ က္ ျဖစ္သညည္္။ ကွိိုအင္တြငယ္မႈ  ာနကၽြတ္လြတ္ပါက ဘနလိုပ္ မလွိိုႆည္်ီး၊ ေႆနက္မျဖစ္ေ နအင္ ကနကြငယ္မည္ႆည္်ီး
သေဘနေဆနအင္ေသန ေမ်ီးခြႆ ္်ီးမ ွိ ်ီးေမ်ီးာမည္ည္။
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▪ သမူတွိို႔ကွိို မေကနအင္်ီးတနလိုပ္ာႆ္ လႈံ႕ေဆန္ေႆေသန သမူအငငယ္ခ အင္်ီးမ န်ီးႏရအင့္ ခြဲျခန်ီးျခအင္်ီးျဖအင့္  က ွိ ်ီးာရွိေစႏွိိုအင္မည္ည္။

▪ ေ ်ီးခ မ်ီး္ေစေသန မမနဗ  မနႏရအင့္ ပတ္သက၍္ ေက နအင္်ီးသန်ီးႏရအင့္ ညွိရႏႈွိိုအင္်ီးႆိုွိအင္သည္ည္။ မသအင့္ေတန္ေသန  ျပ  မမူ ျပ ်ီးတြအင္ေက နအင္်ီးသန်ီးကွိို

သ ်ီးသႆ္႔ထိုွိအ္ငေစျပ ်ီး ေ ်ီးခ မ္်ီးသည္ ထွိ  ဲဒ ကွိို မသအင့္ေတန္တန ျပ မမူမႈကွိို မေဆြ်ီးေႏြ်ီးာႆ္ ေစနအင့္ဆွိိုအင္်ီးာမည္ည္။
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ထြက္မသြန်ီးေသနျပ ႆနႏရအင့္ ပတ္သက္ျပ ်ီးမည္သွိို႕ျပ လိုပ္မည္

ေက နအင်္ီးသန်ီးတစမ္ ်ီးခ အင်္ီးစ စကန်ီးေျပနျခအင်္ီး

▪ ေက နအင္်ီးသန်ီးကွိိုလမူၾက ်ီးခ အင္်ီးေျပနသည့္ပံိုစံျဖအင့္ေျပနမည္ည္။ ေဒါသမပါာည္။ တခါတာံတြအင္ လမူၾက ်ီးႆဲ႔ကေလ်ီး ေျပနဆွိိုမႈပံိုစံက ပွိိုမွိိုသအင့္ေတန္မည္ည္။

မသအင့္ေတန္ေသန ျပ  မမူမ န်ီး ထပ္တလဲလဲျပ လိုပေ္ႆပါက တိုႆ္႕ျပႆ္မႈကွိို တွိို်ီးျမရအင့္ျခအင္်ီး

▪ ထွိိုကဲ႔သွိို႔ျဖစ္ေႆမႈ တြက္တိုႆ္႔ျပႆ္မႈသည္ မထွိောနက္ပါက တိႆု ္႔ျပႆ္မႈပံိုစံကွိို ေျပနအင္်ီးလာဲမည္ည္။ မည္သည့္ ခ က္ လက္မ န်ီးကွိို

ေက န္လႊန်ီးသြန်ီးသႆည္်ီးည္။ ေက နအင္်ီးသန်ီးမ န်ီးကွိို ထွိိုသွိို႔ မျပ လိုပ္ာႆ္ ဘငယ္ႏရစ္ခါေျပနသႆည္်ီးည္။  လိုပ္မျဖစ္ေသန တိႆု ္႔ျပႆ္မႈကွိို ဘငယ္ႏရစ္ၾကွိမ္

ျပ မွိသႆည္်ီးည္။ ေက နအင္်ီးသန်ီး တစ္မ ်ီးခ အင္်ီးစ  တြက္ မသအင့္ေတန္တနကွိို တိႆု ္႔ျပႆ္မႈကွိို ၂ၾကွိမ္၊ ၃ၾကွိမ္ထက္ ပွိိုမျပ သအင့္ည္။ တိႆု ္႔ျပႆ္မႈကွိို

ေျပနအင္်ီးာမည္ည္။
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ေက နအင္်ီးသန်ီးကွိိုၾကည့္ာမညည္္။

▪ မ က္လံို်ီးခ အင္်ီးဆိုွိအင္ၾကည့္ာမညည္္။

▪ မ က္လံို်ီးခ အင္်ီးဆွိိုအင္ၾကည့္ျပ ်ီးေက နအင္်ီးသန်ီးကွိို ေႆာနောြ႕ာမည္ည္။

▪ ေက နအင္်ီးသန်ီးႏရအင့္ ႆ ်ီးကပ္ေႆာမည္ည္။

▪ ေက နအင္်ီးသန်ီးကွိို ၾကည့္ေႆစမ္ ေခါအင္်ီးကွိို ခါငယမ္်ီးာမည္ည္။

▪ ေက နအင္်ီးသန်ီးကွိို ၾကည့္ေႆျပ ်ီး တွိတ္ဆွိတ္စြနေႆာမည္ည္။ ေျပနဆွိိုမႈ ာပ္ဆွိိုအင္်ီးာမည္ည္။

▪ ေက နအင္်ီးသန်ီးႆနမည္ကွိို ေခ္ာမညည္္။

▪  လိုပ္ႆ႕ဲပတ္သက္ေသန ေမ်ီးခြႆ္်ီးကွိို ေမ်ီးာမည္ည္။
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▪ က ႆ္ တႆ္်ီးသွိို႔ေပ်ီးေသန  လိုပ္ႆ႕ဲပတ္သက္ေသန  ခ က္တခ ွိ ႕ကွိို ာရအင္်ီးျပာႆ္ေတနအင္်ီးဆွိိုာမည္ည္။

▪ သအ္ငလိုပ္ေႆတနကွိို ာပ္ဆွိိုအင္်ီးျပ ်ီး ေက နအင္်ီးသန်ီး၏ မသအင့္ေတန္ေသန  ျပ  မမူကွိို ာပ္ဖွိို႔ ေျပနာမည္ည္။

▪ ၄အင္်ီးကွိို  တႆ္်ီးောရ႕တြအင္ လည္်ီးလိုပႏ္ွိိုအင္သည္ည္။ သွိို႔ေသန္ တစ္မ ်ီးခ အင္်ီးစ လိုပ္ခွိိုအ္င်ီးျခအ္င်ီးက ပွိို ေကနအင္်ီးသည္ည္။

▪  ထက္ပါတွိို႔ကွိို ေျပနဆွိိုမႈ မပါဘဲ ျပ သအ္င့သည္ည္။ မ က္လံို်ီးခ အင္်ီးဆွိိုအင္ၾကည့္ာႆ္၊ တွိတ္ဆွိတ္ာႆ္၊ ေက နအင္်ီးသန်ီးႏရအင့္ ႆ ်ီးကပ္စြန ာပ္တံ႕ာႆ္၊

ျပ မမူမႈႏရအင့္ပတ္သက္ေသန ေမ်ီးခြႆ ္်ီးကွိိုေမ်ီးာႆ္ည္။
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▪ အတန္းျပ  းျီး  အသာအခါ လူၾက းျသာအခ်င္းျီးပ  ျပာီး   ော ေပ င္စံျဖင့္ ီးက် င္းျ  းျားႏငစံျဖင့္္ တ ္္ းျသာအခ်င္းျ   က းျီးပ  ပာ္၊ ပည္မးႏန္းျသာအခ်က္မ် းျကပာ သာအခ်မးႏတ္ပ  းျ
လပာအ ္ လပာ ပ န္ီးပ  ပန္

▪ ီးက် င္းျ  းျကပာ ီးပ ႊီးပ  င္းျ  ္မည္ဟာ ပသာအခပမ္းျီးပသာအခ က္ပန္

▪ ီးက် င္းျ  းျကပာ ီးပ ႊီးပ  င္းျပန္

▪ ီးက် င္းျ  းျကပာ အ  ပင္သာအခေ  တြင္ ထႊဲ ြင္းျပန၊္ တ တ္တြင္  င္သာအခန္းျ  ပ  းျ  းျတပာင္းျ  င္သာအခန္းျ  ာ၏ အျေားျတြင္ အလာ ္ကပာ ပ  ပန္္။

▪ ီးက် င္းျ  းျကပာ  ာပမပာ ပမငစံျဖင့္္မ းျီး  ီးက် င္းျအ အ  ပာင္မ် းျထေ ပာို႔  တင္းျ ပာို႔ပန္

▪ ီးက် င္းျ  းျကပာ  တင္းျ ပာို႔ပန္၊ ီးက် င္းျ  းျာ၏ ျက္လက္ပ  ္ီး ေီးနီး  ဓီးလစံျဖင့္ ပပာက္ပ  မူမ ားႏင္စံျဖင့္  တ္ က္ပ  းျ  ပာမပာပမင္စံျဖင့္မ းျီး  
ီးက် င္းျ အ အ  ပာင္မ် းျကပာ ျက္လက္ တင္းျ ပာို႔ပန္္။ ီးက် င္းျ  းျကပာ ၄င္းျကပ စားႏငစံျဖင့္္  တ္ ကပ္  းျ ီးပ  ျပာပန္

▪ ီးက် င္းျ  းျာ၏ ပ  မူသာအခ်က္မ် းျကပာ   ပြက္ီး ေတြင္ မးႏတ္တမ္းျတင္ပန္္။ မပတ ၱဴကပာ  ပာမပာပမင္စံျဖင့္မ းျီး  အ အ  ပာင္မ် းျျ  ပာို႔ ပာို႔ပန္္။
ကပာယ္ ပာင္မပတ ၱဴလ ဲပမ္းျျည္းျပန္္။ မပမပထပာကဲို႔ ပာို႔လာ ္ီးနီးၾက င္းျ ီးက် င္းျ  းျကပာ ီးပ  ပန္္။

▪  ပာမပာအျင္စံျဖင့္ပမငစံျဖင့္္ီး  ျပ က ီးက် င္းျ  းျကပာ ီးပ  ျပာမည္ဟာ ပသာအခပမ္းျီးပသာအခ က္ပန္္။



ED 107 (62)

▪ မမးႏန္ကန္ီး  ဓီးလို႔ ပပာက္လာ ္ီးျ င္မ ထ ္ န္တလဲလဲ ပ  လာ ္ီးနပ  းျ ၄င္းျကပာ ပ ္တန္ႊပန္အမ်ပ းျမ်ပ းျ ၾကပ းျ  းျီး  ္လည္းျ

မီးအ င္ပမင္ီးတ စံျဖင့္ ါက လာ ္ီးျ င္ီးန မးႏ်တပာို႔ကပာ ပ ္တန္ႊပန္္။ ီးက် င္းျ  းျားႏင္စံျဖင့္ ီးဝးျပ  ပာို႔ီးနပန္္။  က ၱဴကပာ ပယူပန္္။ တ ောတ္ းျကပာ

ီးနို႔ပက္ားႏငစံျဖင့္္ အသာအခ်ပန္ကပာ ီးမးျပန္္။ ထာပို႔ီးန က္ ီးအ က္ ါအတပာင္းျီးပ  ျပာပန္္။ “ီးက င္းျပ  ္။ ငါစံျဖင့္အ ပာို႔လောီးလ က္ပ  ္။

မင္းျကအဲဲ လပာပ  ္သာအခ်င္တ ကပားျ္။” အဲဲ  က ၱဴ နႊဲ  တ္ က္ပ  းျး ပ  ္မယ္ျပာတ ကပာ မီးပ  နႊဲ္။ တကယ္လပာို႔ီးက် င္းျ  းျက ီးမးျပမန္းျ ါက

“မင္းျ ပလပမ္ို႔မယ္” ဟာ  ီးပ  ပန္္။ ၄င္းျီးန က္ ီးက် င္းျ  းျကပာ တ ဝန္ယူီး  ျပ ထေ ပာို႔ ထပာ က ၱဴကပာ ီး းျပန္္။ အဲဲ လပာလာ ္တ နဲို႔

ီးက် င္းျ  းျမမးႏန္တ လာ ္ီးနတ လေားျဝ ပ ္တန္ို႔ ီးလ က္ပ  ္မည္္။

▪ အဲဲ လာပလာ ္တ  ည္ သာအခ်က္သာအခ်င္းျက ကြယ္ လပာ ပ  ္ ည္္။ ထပာကဲို႔ ပာို႔ပ  လာ ္ပသာအခင္းျပ င္စံျဖင့္ ီးက် င္းျ  းျားႏငစံျဖင့္္ ပ ္ျပာင္းျမ မးႏ သာအခ်က္သာအခ်င္းျ

က ကြယ္ီး ာာပင္ လပာ  ပအ းျီးလ် စံျဖင့္ ြ းျ ည္ားႏငစံျဖင့္္ ီးက် င္းျ  းျ ည္လက္ီးလ် စံျဖင့္မည္္။ တကယ္ကပာ အေတာမ ပးႏပီးနက မလြဲမီး ြ

 တင္းျ ပာို႔ပန္လပာ ည္္။
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▪ အတန္းျထတဲြင္ ျပ ာ၏ၾ ဇ ကပာ မလပာက္န နပာင္ီး  ီးက် င္းျ  းျမ် းျကပာ အပသာအခ းျီးက် င္းျ  းျမ် းျာ၏ လောပသာအခေ ီးပးျကပာ ီးပးႏးျပ ီး  အ းျပ င္စံျဖင့္

 င္ၾက းျပန္ မလာပ ါ္။

▪ ကန္ထပပာက္ ( ီးး တူည သာအခ်က္) - ီးက် င္းျ  းျက  ီးး တူည  ါက မမးႏန္ကန္ီး  ဓီးလစံျဖင့္ ပပာက္ပ  မူမ ကပာ ီးပးျ  းျမးႏတ္  းျပန္္။

၄င္းျ မးႏတ္  းျသာအခ်က္ကပာ ီးက် င္းျ  းျက  ီးး တူ ါက  ီးး တူည သာအခ်က္တပာင္းျ ပ  မူမည္ျပာ ါက သာအခြင္စံျဖင့္လ တ္ပ  းျ အတန္းျထဲ ပာို႔

ပ န္လည္ထဲို႔ ြင္းျပန္္။

▪ အထက္ ါအသာအခ်က္မ် းျအပ င္ီးက် င္းျမ် းျတြင္ ျပားျ ြမ္းျီး  ီးက် င္းျ  းျမ် းျကပာ အပ  ္ီး းျမ  ော ေမ် းျပးႏပပ  းျ ၄င္းျတပာို႔ကပာ လာပာက္န ပန္္။
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▪ ီးက် င္းျ  းျကပာ မထပီးတြို႔ မပပာက္ားႏက္ားႏငစံျဖင့္္္။ ီးက် င္းျ  းျကပာ အတန္းျပ င္ ပာို႔ မလ တ္ားႏင္စံျဖင့္္။ ထပာ ပာို႔ လ တ္ပသာအခင္းျ ကပာ

လက္သာအခောာပာင္ီးၾက င္းျမီးပ  ားႏငစံျဖင့္္္။

▪ ီးက် င္းျ  းျကပာ အတန္းျပ င္ ပာို႔လ တ္ ါက အတန္းျသာအခ်ပန္မးႏ ီးက် င္းျ  းျအပ င္မးႏ လာ ္ မးႏ်တပာင္းျတြက္ တ ဝန္ပးႏပလပမ္စံျဖင့္မည္္။ (မးႏတ္သာအခ်က္-

ၾ  ီးၾတလ် ာပာင္ငေတြင္ ျပ က ီးက် င္းျ  းျကပာပပာက္သာအခြငစံျဖင့္္မပးႏပ၊ မပးကလည္းျ  းျ မ းျကပာ ပပာက္သာအခြငစံျဖင့္္မပးႏပ၊

ပပာက္လးႏ်င္  းျ မ းျီးက် င္းျ  းျက ပဲတပာင္သာအခြင္စံျဖင့္ ပးႏပ ည္္။ အ ပားျပက ီးက် င္းျ  းျကီးလးျမ် းျာ၏ ီးက် င္းျ ပပတ္ကပာ တ ဝန္ယူ၍ပ  ္ ည္္။

မပးမ် းျအီးနပ င္စံျဖင့္ ထပန္းျ ပမ္းျီး းျပော   ပ  ္ ည္္။ ၄င္းျအသာအခ်က္ ည္ ီးက င္းျ ည္စံျဖင့္လက့အ ပးႏပ လပာ

မီးက င္းျ ည္စံျဖင့္လက့အ မ် းျပ  ္ ည္စံျဖင့္ တ ည္စံျဖင့္က ျပ ကပာ  မ မသာအခန္ႊပ  ပသာအခင္၊ မပးထပန္းျီးက် င္းျမ ကင္းျလြတ္က ပ  ္သာအခ်င္ပ ပ  ္ီး  

ကီးလးျမ် းျီး ါမ် းျလ ပသာအခင္းျပ  ္ ည္္။ ျပ မ် းျအီးနပ င္စံျဖင့္ ီးက် င္းျ  းျကပာ အျေားျတပာင္ျေားျမ ပာင္သာအခြင္စံျဖင့္ မပးႏပ ပ င္စံျဖင့္

နည္းျမ်ပ းျ ော ေားျထပန္းျသာအခ်  ္မ ကပာ ပ  ပ ည္္။ ပမန္မ ာာပင္ငေပးႏပ ီးက် င္းျမ် းျ  း ဝားႏင္စံျဖင့္ီးတ စံျဖင့္ ပသာအခ းျန းျ ည္္။)
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▪ ီးက် င္းျ  းျားႏငစံျဖင့္္ တ္ က္ပ  းျ  ပတ္ီးဲါ ကပာ မပ ားႏင္စံျဖင့္္။ ီးက် င္းျ  းျမဟာတ္တ လာ ္တ ကပာ ီးဲါ ထပန္းျ မ္းျပန္ အလြန္သာအခက္သာအခဲ ည္္။

 ပာို႔ီး  ္ထပာကဲို႔ ပာို႔ ီးဲါ ပ လးႏ်င္ ီးက် င္းျ  းျက လက္တာန္ို႔ပ န္ာပာင္ ည္္။

▪  ူတပာို႔မၾကပ က္ီးၾက င္းျ ီးက် င္းျ  းျ ပ ါက တမင္ီးားႏးႏ က္ယးႏက္ီးနပ  းျ  င္အလာ ္လာ ္ပန္ ပ ္သာအခက္မည္္။

▪ ီးက် င္းျ  းျကပာ ပသာအခပမ္းျီးပသာအခ က္ပ  းျလးႏ်င္ ီးက် င္းျ  းျကအေတာ ါက ၄င္းျပသာအခပမ္းျီးပသာအခ က္မ ကပာ တာပင္  ပ  ပမည္္။  ပာို႔မဟာတ္က ီးက် င္းျ  းျက

ီးၾက က္ပ ႊေီးတ စံျဖင့္မည္မဟာတ္္။ ီးန က္တသာအခါ ပသာအခပမ္းျီးပသာအခ က္ ါက ီးက် င္းျ  းျအီးနပ င္စံျဖင့္ ၄င္းျပသာအခပမ္းျီးပသာအခ က္မ ကပာ ဂပာ ပာက္မည္မဟာတ္ီး ္။
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ျပ ကပာ ဗဟပာသာအခ်က္ပ  က ျပ က ္ းျီးျ င္ီးပ  ျာပပးႏငး္ျလင္းျ ငၾ္က းျပသာအခငး္ျ

ီးက င္းျ ည္စံျဖင့္အသာအခ်က္

▪ ပးႏင္းျလင္းျသာအခ်က္ကပာ ီးမးျပန္ အလြယ္ကူ အျင္ င္စံျဖင့္ျေားျပ  ္ ည္္။

▪   အာ ္ ေားျ ည္ားႏငစံျဖင့္္ မတူည  ြ  င္ ီးက် င္းျအတန္းျာ၏ အျင္စံျဖင့္ားႏငစံျဖင့္္ ီးလ် ္ည ီး   င္သာအခန္းျ  အီးၾက င္းျအပ မ် းျကပာ အတန္းျာ၏

လပာအ ္သာအခ်က္ားႏငစံျဖင့္္ အည ီး းျနပာင္ ည္္။

▪ ၾ ဇ  က္ီးပ က္မ ၊ သာအခေ  းျမ ၊ ္ းျီးျ င္မ ကပာီး းျာာပင္ ည္္။

▪ ကၽြမ္းျက်င္ီး  ျပ တ ္္ းျအတြက္ ပ င္ျင္ပန၊္ အီးထ က္အထ းျပးႏ ပန၊္ အနည္းျငယ္  လာပအ ္ ည္္။

▪ တင္ပ လာပီး  အီးၾက င္းျအပ ကပာ လးႏ်င္ပမန္ ြ တင္ပ ာာပင္ ည္္။

▪ ီးပးျ  းျတင္ပ  ည္ထက္ ျက္ ြယ္ီးပးျကပာ ကပာယ္တာပင္ပ  လာ ္ာပာင္ ည္္။
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အက်ပ းျမဲို႔မ မ် းျ

▪ ီးက် င္းျ  းျမ် းျအီးနပ င္စံျဖင့္ န းျလည္မ ၊ တည္ီးျ က္မ  ော ေပ  ပန္မလပာ္။

▪ န းျလည္မလည္ ပ န္လည္ ပပးႏပပန္မပ  ္ာာပင္္။

▪ ီးက် င္းျ  းျတြင္က်န္ပ ္မ  ည္ အလြန္နဲ ည္္။ ီး းျလပာက္ီး  အသာအခ်က္အလက္ကပာ န းျလည္ပသာအခင္းျ မးႏတ္မပပသာအခင္းျ အတြက္
  ္ီးျးျပန္ပ န္ ပ  လာ ္မ ီးတြလာပ ည္္။

▪ တတန္းျလေားျာ၏ ာ နး္ျထ းျားႏငစံျဖင့္္အည ျပ က  ငပ္ ပမည္္။

▪ မကၽြမ္းျက်င္ီး  ျပ မ် းျအ ပာို႔ လးႏ်င္ပမန္ ြ  င္မည္္။

▪  ်င္းျ ပ ီးက င္းျ ည္္။

▪ ီးက် င္းျ  းျမ် းျတက္ၾကြ ြ  ါဝင္မ မပးႏပ္။

▪ တပသာအခ းျ င္ၾက းျမ နည္းျလမ္းျမ် းျထက္  လးႏ်င္ ီးက် င္းျ  းျမ် းျာ၏ အ ပော ပာက္မ အတပာင္းျအတ  ည္ မ် းျ ြ  ပာလာပ ည္္။

▪ မပမပ င္ၾက းျမ ကပာ  ီးး တူလပာက္န  ည္ဟာ ယူျပသာအခင္းျပ  ္ ည္္။

▪  င္ၾက းျီးနီး  အၾကေ္ အ္တပာို႔ကပာ  ေားျ ြပဲန္အသာအခြင္စံျဖင့္အီးပးျကပာ ီးက် င္းျ  းျမ် းျ ပာို႔ မီး းျ ါ္။
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ီးက င္းျမြနီ္း  ပးႏင္းျလငး္ျတငပ္ မ 

▪ က်ပ းျီးၾက င္းျ င္စံျဖင့္ီးလးႏ် ္ ြ ၊ အ  အ ္္တက်    ္္ထ းျီး  အသာအခ်က္အလက္မ် းျားႏင္စံျဖင့္ ပ ည္စံျဖင့္ ောီး  အသာအခ်က္အလက္ကပာ  

ပးႏင္းျလင္းျ င္ၾက းျပန္

▪ ီးက် င္းျ  းျမ် းျပးႏပပ  းျပ  ္ီး  ဗဟာ ာတအီး ေမ် းျ ြ အီးပသာအခသာအခေပန္္။

▪  င္ၾက းျလပာီး  ္ းျတည္သာအခ်က္၊ လာပအ ္သာအခ်က္ားႏငစံျဖင့္္ အည    ္္ င္ၾက းျပန္

▪ တပာက္တြန္းျာပ းျီးျ ္ပသာအခင္းျားႏငစံျဖင့္္  ပတ္ပးႏည္လက္ပးႏည္ ပးႏင္းျပ ပန္္။

▪ ီးားႏးျီးကြးျပန္ အ  ်ပ းျပသာအခင္းျ ည္ားႏင္စံျဖင့္ ပ မ မဟာတ္္။ း ပ  ္ ည္  မက း ီးၾက င္စံျဖင့္ပ  ္ ည္ကပာ ီးပ  ပ ပသာအခင္းျ  ပးႏင္းျပ မ ပ  ္ ည္္။

▪ ကပာယ္တပာင္္လည္းျအတန္းျတြင္းျ   မက အပ င္မးႏ  ါီးလစံျဖင့္က်င္စံျဖင့္ပန္္။
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 ပ ၸေျပ မ် းျ ည္ တသာအခါတပေတြင္  ပ ၸေ ီးး  း ဝ ျက္  ္မ မ် းျကပာ  မ္းျ  ္သာအခ်က္ပ င္စံျဖင့္  ပာ ္ပ ပးႏင္းျလင္းျ ည္္။ အာ ပ ယ္က ကြယ္

ပန္ ီးအ က္ ါတပာို႔ကပာ လာပက္န ီးျ င္ပြက္ င္စံျဖင့္ ည္္။

ၾကပ တငပ္ ငျ္ငပ္သာအခငး္ျ

▪ ီးက် င္းျ  းျမ် းျကပာ အျင္ င္စံျဖင့္ပ  ္ပန္လာပ ည္္။  င္စံျဖင့္ီးတ ္ီး  ီးက် ီးထ က္ီးန က္သာအခေ အသာအခ်က္အလက္မ် းျ ပာို႔ မပတ္ျက္ီး းျပမည္္။

းယ္လာပပးႏင္းျပ မ  ည္ း ကပာ ပပးႏပီး ာာပင္ ည္ျပာတ ီးက် င္းျ  းျမ် းျ ပပန္လာပ ည္္။

▪ ပးႏင္းျလင္းျ ပာ ္ပ မ  ည္ ပးႏည္လ် းျ ါက တ ပတ္တ ပာင္းျ  ီးလစံျဖင့္လ ာာပင္ီး  အ ပတ္အ ပာင္းျမ် းျ ပာို႔ ပးႏင္းျလင္းျမ ကပာ သာအခြပဲသာအခမ္းျ ပတ္ပ  ပမည္္။
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ီးျ င္ပြက္ပသာအခင္းျ

▪   စည္းျမ် းျကပာ ၾကပ တင္   ္္ပန္၊ ီးက် င္းျ  းျမ် းျပင္ျပာင္ၾကည္စံျဖင့္ပ ာာပ္င္ပန္ ပ  ္ီးထြးျမ မ် းျကပာ  ယ္ပးႏ းျပန္၊ ီးက် င္းျ  းျမ် းျအီးနပ င္စံျဖင့္

း ကပာၾကည္စံျဖင့္ပမင္ပမည္ကပာ  ပီး  ီးၾက င္စံျဖင့္ လ  ္ပးႏ းျလ လးႏ်င္ ီးနပ အ  ္ကပာ ီးပြႊပန္၊ ီးက် င္းျ  းျမ် းျမတည္မပငပမ္မ မပ ္တနႊ္မသာအခ်င္းျ

အ မပ  ပန္္။

▪ ပးႏင္းျလင္းျ လပာ ပာ ္ပ ပန၊္ လာပ လပာီးမးျသာအခြန္းျမ် းျီးမးျပမန္းျပန္၊ ီးန က္း လာ ္ င္စံျဖင့္ လဲ၊ း ီးၾက င္စံျဖင့္ဲါကပာ လာ ္တ လဲ၊ ဲ ီးနပ မးႏ 

း ကပာ ငါ တပပ   င္စံျဖင့္ လဲ၊ ဲါလာ ္ပင္း ပ  ္မလဲ   ပ င္စံျဖင့္ ီးမးျပမန္းျီးပ  ျပာပးႏင္းျပ ပန္္။

▪  ပာ ္ပ  ည္စံျဖင့္အသာအခ်က္တပာင္းျ  အတြက္ ီးက် င္းျ  းျမ် းျန းျလည္ီး ပန္၊ း ီးၾက င္စံျဖင့္လ၊ဲ းယ္လာပလ၊ဲ   ပ င္စံျဖင့္ အဓပက အသာအခ်က္မ် းျကပာ

 တပထ းျပ  းျပးႏင္းျပ ပန္္။

▪ ီးပ းျီးားႏးျ ြ လာ ္ီးျ င္ပန္္။  င္စံျဖင့္ီးတ ္ လပာ ီးန က္တီးသာအခါက္  ပာ ပမန္ ြ လာ ္ပ ပန္္။ နည္းျလမ္းျတ ္သာအခာထက္ ပာမပာပးႏင္းျပ လာပ ါက တသာအခ်ပန္မးႏ 

တသာအခာ  ပ ပ  းျ အပသာအခ းျပးႏင္းျပ မ မ် းျတြင္ အပသာအခ းျနည္းျလမ္းျမ် းျကပာ ပ  ပန္္။
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ီးမးျသာအခြနး္ျထာတ္ပသာအခငး္ျာ၏ အက်ပ းျီးက်းျဇးူျမ် းျ

▪ မ် းျ ြ ီး  အီးတြႊအၾကေ ပးႏပ ျပ မ် းျ ည္ တ ္တန္းျလေားျ  မက ီးက် င္းျ  းျတ ္္ းျသာအခ်င္းျ  ကပာ ပးႏင္းျလင္းျီးပ  ပ ီးနသာအခ်ပန္တြင္လည္းျ

ီးမးျသာအခြန္းျမ် းျ ြ ထာတ္ ည္္။

▪ ီးမးျသာအခြန္းျမ် းျကပာ ာ တ္ပ င္စံျဖင့္ီး  ္၄င္းျ၊ ီးပးျပ မ ပ င္စံျဖင့္ီး  ္၄င္းျ၊ ထာတ္ာာပင္ ည္္။ ယသာအခာ အသာအခန္းျတြင္ ားႏ တ္အ းျပ င္စံျဖင့္ ီးမးျပမန္းျမ ကပာ အဓပက ထ းျမည္္။

▪  ည ီးပးျကၽြမ္းျက်င္ ူမ် းျ၊ အီးတြႊအၾကေ ပးႏပက ထပီးပ က္ီး  ျပ မ် းျ ည္ ာ တ္ပ င္စံျဖင့္ ီးမးျသာအခြန္းျမ် းျထာတ္ပသာအခင္းျကပာ အဓပက ကပပပယ 

အပ  ္ အပမဲ ေားျ ြဲ ည္္။
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ီးမးျပမနး္ျပသာအခင္းျာ၏ အက်ပ းျမ် းျ

▪ အလြတ္မးႏတ္  းျပသာအခင္းျထက္ န းျလည္ပသာအခင္းျကပာ ္ းျတည္ပ  းျ င္သာအခန္းျ  ျက္  ္မ မ် းျကပာ ပ  က ီးက် င္းျ  းျမ် းျပပးႏပီး မည္္။

▪ တည္ီးျ က္မ  ော ေပ င္စံျဖင့္ ယသာအခင္ီးလစံျဖင့္လ  ပပးႏပသာအခစဲံျဖင့္ီး  အသာအခ်က္မ် းျအီး ေ အီးပသာအခသာအခေပ  းျ ီးလစံျဖင့္လ  င္ၾက းျမ ကပာ တည္ီးျ က္ာာပင္ ည္္။

▪ ီးပ  င္းျလာဲာပင္ီး   င္ၾက းျမ ကပာ ထာတ္ီး  ္နာပင္ ည္္။

▪  င္ၾက းျမ ပ  ္မပ  ္ သာအခ်က္သာအခ်င္းျ အီးၾက င္းျပ န္နပာင္ ည္္။

▪ ီးက် င္းျ  းျမ် းျလာပက္န  င္ၾက းျာာပင္ီး  ာ နး္ျထ းျားႏငစံျဖင့္္ အည  င္သာအခန္းျ  မ် းျကပာ ျက္လက္တပားျသာအခ်ဲႊ င္ၾက းျနပာင္ ည္္။
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▪ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းားအကင းကငၾကအေသ် စိးငဝာငစ်္းဖအယငပံုစံေ ်ာငသ္ငည္။

▪ သာငေနေသ် ေဝ ါ်ာားမ်္းး၊ ာၾကံဥ်ဏငားမ်္းကို သံု္းစအ ြဲျပ ္း ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းကို ာေလ့ာကမာင့ ြဲျဖစငေစ ိုာငသ္ငည္။

▪ ားားွနငကနငေသ် ာၾကံဥ်ဏင ွာ့င ယူ ခမကငားမ်္းကို ေးအြာွိေစ ုိာငသ္ငည္။

▪ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းကို လႈံြေ ်ငေစ ုိာငသ္ငည္။ သာငၾက်္းားႈးအာငေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းား၏ ော်ာငြဲျားာငားႈားမ်္းကို သာုပငြဲျပာွာင္းလာင္းေစ ိုာငသ္ငည္။

▪ းစငဥ ္းခမာင္းစ ေား္းခအနင္း ုးငေစ ုိာငသ္ငည္။ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းေလ့လ်န်္းလ္ငားႈကို ာပငးနငြေစ ုိာငေသ်ာေၾက်ာင္းာာ်ားမ်္းကို

သာုပငခ အြဲျခားင္း စ စစင ုိာငသ င္ည္။

▪ ေကမ်ာင္းသ်္းကို စ္င္းကားင္းလိုကငန်ေစာနငလ္င္း ာသံု္းြဲျပ နုိာငသ င္ည္။

▪ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းေလ့လ်ားႈကို လ္င္း ာ်က သံု္းသပင ုိာငသ င္ည္။

▪ ာ ာင့ြဲျားာင့ေသ် ေးအ္းေး်ားႈစအားင္းာ္ငးို္းးကငားႈကို းိုကငးအနင္းာ်္းေပ္းာနငြဲျပ သ င္ည္။
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ာကမိ ္းား ြေသ် ာာ်ားမ်္း

▪ ာခမိနငကုနငခားင္းေစေသ် လုပငာပငြဲျဖစငသ္ငည္။

▪ ာုပငစု  းအာင ေကမ်ာင္းသ်္းာ်္းလံု္းပ ဝာငေစာနင ခကငခ သ္ငည္။

▪  ာ်ာေနြဲျဖာင့ ာဓိက ၾကိ ္းကိုာငာနင လအယငကူေသ် န္င္းလားင္းားါုးငပ ည္။
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ေား္းခအနင္းကုိ ား င္က သုိ့႔ ာသုံ္းြဲျပ သာင့သန င္္းည္။

▪ ေက်ာင္းစအ်ေသ်ေား္းခအနင္းားမ်္းကိုြဲျပ ြဲျခာင္းသ္င ားနင္းးအာင္းာွိေကမ်ာင္းသ်္းးိုာင္းကို ေးအ္းေး်ေစာား္ငည္။ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းာြဲျဖစင

ာေပ ာင္းဖကငားွ ာေၾက်ာင္းြဲျပနငားႈ ာာွိေစာား္ငည္။

▪ ေား္းခအနင္းေား္းြဲျပ ္းေသ်ာခ ေစ်ာင္း ိုာင္းာား္ငည္။ ာခမိ ြေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းသ္င ာားင္းြဲျပ ္း ေြဲျဖးးငသ္ငည္။ ာခမိနငေစ်ာင့ ိာုင္းြဲျပ ္း

းစငစုံးစငဥ ္းကုိ ေြဲျဖၾက်္းေစာား္ငည္။

▪ ားေား္းခာင းစငဥ ္းဥ ္းကို ေြဲျဖၾက်္းေစာား္ငည္။ ကမနငားနင္းသ်္းားမ်္း ဒ းိုာင္းေနေစာား္ငည္။

▪ ေား္းခအနင္းြဲျပ - ေစ်ာင္း ိုာင္း - ေား္းြဲျားနင္းး၊ ာခမိနငပို ေစ်ာင့ေလ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းပိုားို ေးအ္းေး်ြဲျပ ္း ာေြဲျခပိုာွ္ငြဲျဖစငား၏ည္။

▪ လအယငကူေသ်ေား္းခအနင္းားမ်္းကို းုနင႔ြဲျပနငေစာား္ငည္။ ားွနငေသ်ာေြဲျဖားမ်္းကို ခမ ္းကမ ္းာား္ငည္။

▪ ေြဲျဖ ိုသူားာွိက ားနင္းကို ေား္းခအနင္းကို ြဲျပနငေား္းေစာား္ငည္။
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▪ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းာလအးငားွးငေစားႈကို ေား္းာား္ငည္။

▪ ာလအးငားွးငားိာနင ေ ်ကငကူြဲျပ ားႈ ြဲျပ ာား္ငည္။ ဖးငစ်ာုပငး၊ လကငကား္းငစ်ေစ်ာငး၊ ာာငး်နကငစ်ားမကင ွ် စသြဲျဖာင့ ေပ္းာား္ငည္။  ာ်က

ာအးငြဲျပြဲျခာင္းး၊ သာငပုနင္းေပောွး စ်ကို ေကမ်ာင္းသ်္းကူ္းေစြဲျခာင္း ြဲျပ ာား္ငည္။

▪ ားွးငားိလအယငေစာနင ဘ်ကို ေလ့လ်ာား္ငည္။ ားွးငားိားႈကို ာစ်္း ုိ္းာနငး၊ ြဲျပနငလွနငေလ့ကမာင့ေပ္းေသ် သာငခနင္းစ်္းားမ်္းေပ္းာား္ငည္။
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▪ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းာေနြဲျဖာင့ းေယ် ုိ္းသက ႔သို႔ လကငေးအြကကအားင္းကမာငားႈားမ်္းစအ် လိုာပငေသ် လကငေးအြကို သာငၾက်္းေနေသ်ာခ 

ာလအးငားွးငားိာနင ာေ ်ကငာကူြဲျပ ြဲျခာင္း ားလိုာပငပ ည္။ သို႔ေသ်င ာန ္းကပငေစ်ာင့ၾက္င့ာၾကံေပ္းြဲျခာင္း ြဲျပ လုပငာနငားာိွဘ ားေက်ာင္းေသ်

ာားူာကမာင့ ားာွိေစာနင က်ကအယငားႈြဲျပ ာနငလိုသ္ငည္။

▪ ော္းသ်္းြဲျခာင္း ွာ့င န်္းေ ်ာငြဲျခာင္းကို းခမိနငး္င္းြဲျပ လုပငပ သလ်္းည္။ းကၠသိုလငားမ်္းးအာင  ာ်ားမ်္းစအ်သ္င သာငခနင္းစ်ကို ပို ႔ခမေနစဥင

ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းကို းခ း္င္းစ်ကူ္းေစသ္ငည္။

▪  ို႔ေၾက်ာင့ ာေသ္းစိးငး၊ ားြဲျပ့္ငဝေသ် ားွးငစုားမ်္းကို းခ း္င္းော္းသ်္းားွးငသ်္းၾကာသြဲျဖာင့ သာငခနင္းစ်ာေပေ ာ်ာံုားစိုကင ိုာငေသ်

ေကမ်ာ္းငသ်္းားမ်္းစအ် းကၠသုိလငစ်သာငခနင္းားမ်္းးအာင ြဲျပ င့္ ွကင ေနသ င္ည္။

▪ ာကယင၍  ာ်သ္င ားိုခမ ပငားွးငစုကို ေပ္းပ က ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းသ္င သာငခနင္းစ်းအာင ာ်ာံုစိုကင ုိာငား င္ည္။
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▪ ေက်ာင္းစအ်ော္းသ်္း ်္းြဲျပ ္းဖးင ိုာငေသ် ဖးငစ်ာုပင (သုိ႔) သာငေနေသ် သာငာို္းးအာင ာာ်ာ်ာေသ္းစိးငြဲျပ င့္ဝစအ် ပ ဝာငေသ် လကငစအ 

စ်ာုပငကို ာသံု္းြဲျပ ြဲျခာင္းြဲျဖာင့ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းလုိာပငခမကငကို ြဲျပ င့္ဝေစ ုိာငသ္ငည္။

▪ ာကယင၍ ဖးငစ်ာုပငသ္ငားမ်္းစအ်ြဲျပ္င့စံုစအ်ပ ဝာငပ က ာခမိ ြာခနင္းားမ်္းကို ခမနငလွပငေနေစသလို ာခမိ ြေသ် ာခနင္းားမ်္းကို လကငေးအ႔

သာငခနင္းစ် ွာ့င  ကငစပငေၾက်ာင္းြဲျပသ ိုာငသ င္ည္။ ားွးငသ်္းေစ ိုာငသ္ငည္။

▪ ာကယင၍ာ ိုပ ဖးငစ်ာုပငကို ားနင္း  းအာငသံု္းား္င ိုပ က စ်သာငခနင္းသို႔ယူလ်ေစြဲျပ ္းာခနင္းားမ်္းကို

ေြဲျပ်ြဲျပက္အနင္းြဲျပေစ ုိာငသ္ငည္။

▪ ားမ်္းစအ်ေသ်  ာ်းို႔းအာင ဖးငစ်ာုပငးစငခု  ြဲျဖာင့ လိုာပငခမကငာ်္းလံု္းကို ြဲျပ င့္ဝေစ ုိာငး်ားာွိသြဲျဖာင့ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းကို

သူးုိ႔ေလ့လ်ားႈကုိ သူးုိ႔ကုိယငးုိာင ားွးငသ်္း ်္းေစလိုၾကသ္ငည္။
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ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းားအကငားးွငစာုးမ်္း ော္းသ်္းေပ္းြဲျခာင္း
▪ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းားအကငားွးငစုကို ော္းသ်္းေပ္းြဲျခာင္းသ္ငာခမိနငာလအနငကုနင ံု္းေသ်ငလ္င္း ားမ်္းစအ်ေသ် ာကမိ ္းေကမ္းးူ္းကို ာာွိ

ေစသ္ငည္။ လကငကားင္းစ်ေစ်ာငားမ်္းြဲျပ လုပငေပ္းသ္ငြဲျးစငေစး၊ သာငပုနင္းး၊ Powerpoint း၊ overhead projectorး၊ ာအးင ိုြဲျပြဲျခာင္းြဲျပ သ္င
ြဲျဖစငေစ ြဲျပ လုပငသာင့သ္ငည္။

ားုိခမ ပင
▪ ားိုခမ ပငသ္ငာြဲျပ္င့ာစံုာွာင္းြဲျပြဲျခာင္း ကငပိုားိုေက်ာင္းားအနငသ္ငည္။ လိုာပငသလို ားွးငစးု၊ ဖးငစ်ာုပငကို ္ႊနင္းြဲျပက် စ်ားမကင ွ်ားမ်္းကုိ

ႊ္နငြဲျပေစ ုိာငသ္ငည္။ ာဓိကာခမကငားမ်္းကို ေ ်ကငြဲျပာနငလုိသ္ငည္။

ာလအယငေဖ င်ြဲျပြဲျခာင္း

▪ ာလအနငးာ်္းဝာငပံုစံကို ားသံု္းသာင့း၊ န်္းလ္ငလအယငေသ်ေဝ ါ်ာားမ်္းကို သံု္းသာင့သ င္ည္။ န္င္းပ္်ေဝ ါ်ာားမ်္းကို
ာွာင္းလာင္းေြဲျပ် ိုသာင့ သ င္ည္။ စ်ေၾက်ာင္းး၊ စ်လံု္း းလံု္း ကငပိုန ေသ် စ်ေၾက်ာင္းဝ ကမကို သံု္းသာင့သ င္ည္။ ဝ ကမားမ်္းကို
းုိးုိသုံ္းသာ့ငသ င္ည္။

 အ ေ ်ာငားႈ
▪ ာစ ာစဥငသ္င  အေ ်ာငားႈာွိာနင ေနာ်ာ ်္းာသိုကို ဂာုြဲျပ ာား္ငည္။ းးင ုိာငသ၍ ာွာင္းလာင္းေသ် လအယငကူေသ် ပံုားမ်္းကို

သံု္းသာင့သ င္ည္။ ကအနငပမ း်ြဲျဖာင့ လကငကားင္းစ်ေစ်ာငြဲျပ သာင့သ္ငည္။ စ်ားမကင ွ်းအာင ားမ်္းစအ် ြဲျပအးငသိပငြဲျပ ္းား  ြသာင့ည္။   အေ ်ာငားႈားာွိေသ်
လကငကားင္းစ်ေစ်ာငကို ေကမ်ာင္းသ်္းဖးငား္င ားါုးငည္။
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➢ ားွးငစုကုိ ပိုားိုာွာင္းလာင္းစအ် ော္းသ်္းြဲျခာင္း
▪ န်ားငစ်္းားမ်္းကို ောွ်ာငၾကဥငသာင့သ င္ည္။ န်ားငစ်္းာစ်္းကိုယငစ်္းြဲျပ ေသ် စ်လံု္းကို သံု္းသာင့သ င္ည္။
▪ ဥပား် ောွ်ာငာ င-  ုိာာ်သ္င ာသစငြဲျပနငလ္ငြဲျပ လုပငနိုာငေသ် ာာာင္းာြဲျားစငြဲျဖစငေသ်ငလ္င္း ေကမ်ကငား ္းေသအ္းက ႔သို႔ပာင

သစငသ်္းသ္င ပးငဝနင္းကမာင္စင္ားင္းားႈကငုိြဲျဖစငေစ ုိာငသ္ငည္။
▪  ိုာာ်သ္င= ား္ငသ္ငကို ကိုယငစ်္းြဲျပ သ္ငားသိည္။ ေကမ်ကငား ္းေသအ္းေလ်း၊ သစငသ်္းေလ်ါု ားာွာင္းားလာင္းြဲျဖစငေစ ုိာငသ္ငည္။
ော္းသ်္းသာင့သ္င့ပံုစံ
▪ ေကမ်ကငား ္းေသအ္းက ့သို႔ပာင သစငသ်္းသ္င ပးငဝနင္းကမာင္စင္ားင္းားႈကို ြဲျဖစငေစ ုိာငသ္ငည္။ သို႔ေသ်ငလ္င္း သစငသ်္းသ္င ာသစငြဲျပနငလ္င

ြဲျပ လုပငနိုာငေသ် ာာာင္းာြဲျားစငြဲျဖစငသ င္ည္။

➢ ာႈပငေ အ္းေသ် ဝ ကမး င္ေ ်ကငားႈကုိ ောွ် ာငၾကဥငာနငး၊ ာ ႈးင ကငာေပ ာင္း ာဓိပၸ ယင ေဖ်ငေ ်ာငားႈကို ပိုားို ာွာင္းလာင္းေစာနငားအကင
ာသံု္းခမာနငည္။

▪ ောွ်ာငာနင - သပငေနာ်ကိုေခမ်  ား  ့လွမာင းခ းာံစကငသ္င ားလ္ငပးင ုိာငော်ာင ေ ်ာငာအကငားႈ  ံု္းာံႈ္းသ္ငည္။
ော္းသ်္းသာင့သ္င့ပံုစံ
▪ သပငေနာ်ကို ေခမ်    ႔ပ ည္။ ားါုးငာာငစကငားလ္ငပးငနိုာငး်ြဲျဖစငား္ငည္။ ားါုးငာာငစကငားလ္ငပးင ုိာငည္။
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လကငကား္းငစ်ေစ်ာငားမ်္းသုံ္းြဲျခာင္းြဲျဖာင့ ားွးငသ်္း ုိာငားႈကုိ းုိ္းးကငေစြဲျခာင္း

▪ လကငကားင္းစ်ေစ်ာငားမ်္းသံု္းစအ ြဲျခာင္းြဲျဖာင့ သာငၾက်္းေသ် ာခမိနငကုနငားႈကို ေလမ့်န ေစသလုိ လုိာပငခမကငကို

လ္င္းးိကမစအ်ြဲျဖ္င့ င္္းေပ္း ုိာင သ င္ည္။ သို႔ေသ်ငလ္င္း ာင္းးို႔ကို  ုးငလုပငာနငာခမိနငာလအနငကုနငသ င္ည္။

▪ ား ူ္းခကအနငေသ်ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းသ္င လကငကားင္းစ်ေစ်ာငကို ာ ူ္းစုေ ်ာင္းား၏ည္။ သို႔ေသ်ငလ္င္း  ာင္းးို႔ကို သံု္းစအ ေသ် လုပငာနင္းစဥင

းစငခုခု ားလုပငပ က  ာင္းလကငကားင္းစ်ေစ်ာငးုိ႔ကို ားဖးငာႈၾကည္။

▪  ာ်ာေနြဲျဖာ့ငလကငကားင္းစ်ေစ်ာငကို ေပ္းသလို န်္းေ ်ာငားႈ ကင ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းဖးငားဖးငစစငေ ္းားႈကို ြဲျပ ာား္ငည္။ ြဲျဖစင ုိာငပ က

ာခနင္းးစငခုြဲျပ ္းးိုာင္း သာင့ေး်ငာ်လကငကားင္းစ်ေစ်ာငကိုေပ္းြဲျပ ္းေန်ကင လကငကား္းငစ်ေစ်ာငာေၾက်ာင္းကို ေြဲျပ်ြဲျခာင္းြဲျဖာင့ ားိုခမ ပငကိုပ 

ေြဲျပ်ာ်ော်ကငသ င္ည္။

▪ းန္င္းာ်္းြဲျဖာင့ လကငကားင္းစ်ေစ်ာငကို ာြဲျား းေစ ကို္းက်္းားႈြဲျပ က် သာငၾက်္းေသ်သာငခနင္းစ်ေခ ာင္းစဥငးေလွမ်ကင ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္း

ကုိ ဥ ္းေ ်ာင္ႊနငြဲျပသအ်္း ုိာငသ္ငည္။ လိုာပငသလို ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းား၏ ဂာုြဲျပ ားႈကို ာာွိာနငလိုာပငသ္ငည္။
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▪ သာငၾက်္းားႈား၏ း်ဝနငဝးၱာ်္းားွ် ားွနငကနငေသ် န္င္းလားင္းစဥငားအကင ကကအားင္းကမာငားႈ ွာ့င စအားင္းာ္ငကို ကကအ ုိပငးို႔ာာွိာနငြဲျဖစငသ င္ည္။

▪ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းသ္င သူးို႔ား၏ စအား္းငာ္ငကို းို္းးကငေစာနင ာခအာင့ာော္းကို ေပ္းာား္ငြဲျဖစငသလုိ  ာ်ာေန ွာ့ငလ္င္း ာေၾက်ာင္းြဲျပနငားႈ

ကုိ ာာွိာနငာခအာင့ာော္းကို ေပ္းသ္ငည္။  ိုားွသ် ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းာေနြဲျဖာ့င းစငစံုးစငခုကို ေလ့လ်ြဲျပ ္းားြဲျပ ္း  ွာ့င သူးို႔ား၏ ေလ့လ်ားႈးအာင

းစငစုံးစငာ်လိုာပင ားလိုာပင  နင္းစစင ုိာငား င္ည္။

ဥပား်ားမ်္း

❖ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းသ္င ဖးငစ်ာုပင (သုိ႔) ေလ့ကမာင့ခနင္းစ်ာအကငားွ ေလ့ကမာင့ခနင္းာစဥငာ ကငကို ြဲျပ ္းစ ္းော်ာင ြဲျပ လုပငြဲျခာင္း

❖ ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းသ္င စားင္းသပငားႈကို ြဲျပ လုပငြဲျခာင္း

❖ ာကမ ၤခမ ပငေသ် ားနင္းးအာင သူးုိ႔ကိုယငးိုာငောအ္းခမယငေသ် ာ င္ားွ ာကမ ၤကုိခမ ပငြဲျခာင္း

❖ ာာငဂမာငန ယ်ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းသ္င ဂေါ ကငေလ့ကမာင့ြဲျခာင္း

❖ လူားႈော္းပ္်ေကမ်ာင္းသ်္းားမ်္းသ္င ာလုပငလကငား ြကို ေလမ့်ခမနုိာငေသ် ာေက်ာင္း ံု္းန္င္းလား္းငကို ာွ်ေဖအြဲျခာင္း
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လုပ္ငန္းတစ္္တ္္ုုတ္င္္တင္ ေကမ်င္းသ်းုမ်းား၏ ေလ ကမင္ ု ကကု ထကေရ်က္တတ် ျပ ရန္လကုသည္္။

▪ သူ္ကု႔ကကု ေပးေသ်သလုပ္ား၏ ရည္ရတယ္္မက္ကကုန်းလည္ေတရန္သ္တက္ ေကမ်င္းသ်းုမ်းကကု သူ္ကု႔လုပ္ရုည္ လုပ္ငန္းတစ္္ င ္ ပ္္သက္ျပ း

လံုေလ်က္တတ် ုက္္ဆက္ေပးရုည္္။

▪ သေသးတက္ျ္ပ လုပ္ရုည္ကကု သကရုည္္။ ဘ်ကကုျပ လုပ္ုည္္။ သေက်င္းဆံုးဘယ္လကုျပ လုပ္ုည္ကကု သကရုည္္။

▪ သရ်ဝ္  ္ကု႔ကကု ဘ်ေ က်င္ ထကနုည္းျ င္ ျပ လုပ္ေ က်င္း သကရန္လကုသည္္။

▪ ျပ လုပ္ရန္ တ တစ္ထ်းေသ် လုပ္ငန္းတစ္သည္ ေကမ်င္းသ်းုမ်းား၏ သဆင္ သ္န္း္ င ္ သင္ ေ္်္ေသ် သဆင္ ျ တ္ရုည္္။

(ထကုသ္မက္္တင္ ကတြဲျပ်းျ္်းန်းေသ် လုပ္ငန္းတစ္ုမ်းး၊ ကတြဲျပ်းျ္်းန်းေသ် ေု မ်္လင္ ္မက္ုမ်းး၊ ကတြဲျပ်းျ္်းန်းေသ် ေကမ်င္းသ်းုမ်း

သ္တက္ ကြဲတျပ်းျ္်းန်းေသ် လုပ္ငန္းတစ္း၊ေ  ုမ်္လင ္္မက္ုမ်း ပါဝင္သည္္။ စပု် - ေတ်တ းတတ် ျပ းတ းေသ် ေကမ်င္းသ်းုမ်းသ္တက္ ပံုဆတြဲျ္င္း

လုပ္ငန္းတစ္ုမ်း)
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▪ ေကမ်င္းသ်းုမ်းသေနျ င္ လုပ္ငန္းေဆ်င္္်္ င ္ ပ္္သက္၍ေုး္တန္းေုးျုန္းရန္ သ္တင္ သလု္းရရ ကသင္ သည္္။

▪ လုပ္ငန္းတစ္ုမ်း္တင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆ်င္ရုည္ုမ်း ပါရ ကပါက ၄င္း္ကု႔ကကု ေရးသ်းေသ်ပံုတံျ င္ ေကမ်င္းသ်းုမ်းကကု ညႊန္ က်း္ုကင္သည္္။

၄င္းလုပ္ငန္းတစ္ကကု လုပ္ငန္း္ြဲတု မ်းသကု႔ ပကုင္းျ္်းတက္္ျ ်ရုည္္။

▪ စပု်-

❖ ျပ းတ းေသ်သ္ါ သတ ရင္္ံတ် ေရးပါ္။ ဆကုေသ် ညႊန္ က်း္မက္သည္ေကမ်င္းသ်းုမ်းသ္တက္ ကမယ္ဝန္းလတန္းေနသည္္။ ၄င္းလုပ္ကကု

လုပ္ငန္း္ြဲတု မ်းသကု႔ ္တြဲျ္ု္းသင္ သည္္။

❖ စပု် သတ ရင္္ံတ်္တင္ ဘ်ေ္တပါဝင္သင္ သည္္။ ္နည္းသ်းျ င္ ေကမ်င္းသ်းုမ်း ကကုယ္္ကုင္လုပ္ရုည္ုမ်းကကု

္တြဲျ္ု္းတက္္ျ ်သင္ သည္္။ ေကမ်င္းသ်းုမ်းသတ ုပမက း္င္ လုပ္ရုည္ လုပ္ငန္းတစ္ုမ်းကကု  ကက ္င္တ တစ္သင္ သည္္။
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္ုန္႔ေ  ္းေနေသ် သင္ က်းေလ လ်သူုမ်း

▪ ထကုသူုမ်းကကု ေသ်က္ပါသ္ကုင္းသင္ က်းတ ုံု ျပ ရန္

▪ “ုင္းေုး္တန္းနံပါ္္ျပ းလ မင္ ငါ ကကု သသကေပးး၊ ငါသြဲဒါကကု ္မက္္မင္း သု ္္ေပးုည္္။”

▪ သလုပ္လုပ္္ နး္လတန္တတ်ေ္ းေကတးေသ်ေကမ်င္းသ်းုမ်းသ ကု႔ေ္်င္ သထက္ပါသ္ကုင္းရလဒ္ကကု ေပးျ္င္းသည္ လတန္တတ်ပင္ သ်းေပး

လ ံ ေဆ်္ေပးရ်ေရ်က္သည္္။ ေကမ်င္းသ်းေရ  ္တင္ သု ္္ကကု ေပးျပ း္တုံ္္ုကကု ္မ းကမ းသင္ သည္္။

▪ သု ္္ေပးသလကု ္တြဲျ္ု္းု ုျပ ေသ် ဂရုတကုက္ု ကကု ေကမ်င္းသ်းုမ်းရရ ကသည္္။

▪ သ္န္း က းပါက သလုပ္ား၏ ္တက္္္ေဒသကကု ္မက္္မင္း သု ္္ေပးသလကု ္က္ ကတု  သနြဲဆံုးေသ် ေကမ်င္းသ်းုမ်းသ္တက္ ္တ္္ုလံုး

ကကု သု ္္ေပးသင္ သည္္။
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္က္ ကတု  နြဲပါးေသ်ေ က်င္ လုပ္ေဆ်င္ု  နြဲပါးေသ် ေကမ်ငး္သ်းုမ်း္ င္ ုည္သကု႔ တ တစ္ုည္နည္း္။

▪ သလုပ္လုပ္န န္းကကု ု က်္ဏ  ကည္ ရန္္။ သလုပ္သတ္တင္ ု ္္စ်ဏ္ကကု တု္းသပ္ေသ် ေလ ကမင္ ္န္းုမ်း္ င ္ ေရးသ်းေသ် ု ္္တုုမ်းကကု

သလုပ္တ္မကန္ား၏ သတပကုင္း္တင္ တ တစ္ျပ လုပ္ရန္္။

▪ တတ္ေဆးေနတစ္္တင္ုမက္လံုး္မင္းဆကုင္ ကည္ ရန္္။

▪ သူ က္ု႔ား၏ သလုပ္ထြဲ တ္င္ ္မ းကမ း  ုျပ ရန္္။

▪ စ း္ည္္မက္ုမ်းကကု သ္္ု ္္ရန္္။ “ ငါ ၅ုကနတ္ သ္တင္းျပန္လ်ုည္္။ ုင္းေုး္တန္း၄ကကု ျပ း္်ေ္တ ျုင္လုကသည္္။ ” ္မု ္္ေသ်

စ း္ည္္မက္ုမ်းသည္ ကမက းေ က်င္းေလမ်္ည တတ် ျ တ္္ုကင္ရုည္္။ ၄င္းသ္မက္္ကု႔ ျပည္ ု  ုု  တတ္ေဆးရန္လုကသလုက သူ္ကု႔ား၏ ေသ်င္ျုင္ု 

သ္တက္လည္း ္မ းကမ းရန္လကုသပ္သည္္။

▪ သ္မက  ေသ် သလတန္သုင္းသေျ္သေနုမ်း္တ ္ ေကမ်င္းသ်းုမ်းကကု သတ ရင္္ံတ်္တင္ ထြဲ႔သတင္းရုည္္။ ေကမ်င္းသ်းုမ်းသေနျ င္ သ္မကန္

သဆံုးသ္္္ကုင္း သလုပ္ကကု ယူလ်ရုည္္။
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▪ ေကမ်င္းသ်းုမ်းား၏ သလုပ္ကကု ျပင္ဆင္ေသ်သ္ါ္တင္ ျ တ္္ုကင္သ၍ သူ က္ု႔ကကု ျပင္ေတျ္င္းကကု ုမ်း္ုကင္သု မ ုမ်းုမ်းျပ လုပ္ရန္္။

▪ သူ က္ု႔္ တင္ သ္က္သ္ြဲရ ကုရ ကး၊ ေုး္တန္းရ ကုရ က ေုးျုန္းရန္း၊ သူ က္ု႔ေျ ဆကုု  ကကု ဂရု္တကုက္ န်းေထ်င္ရန္္။

▪ ေုး္တန္းေုးု နည္းပရကယ်ယ္ကကု သံုးျပ း ေကမ်င္းသ်းုမ်းကကု သူ က္ု႔ား၏္က္္ြဲု ား၏ သရင္း္ံသေ က်င္းသ္မက္ကကု သကျုင္လ်ေသ်င္

ျပ လုပ္ရန္္။

▪ ျပ န်ကကု ေ္တ ရ ကပါက သေျ ရရ က္ုကင္ုလ်း ဆကု္် ေကမ်င္းသ်းုမ်းကကု ေုးျုန္းရန္္။

▪ သြဲဒါကကု ေကမ်င္းသ်းေ္တ ုလုပ္္ုကင္ု သ်လ မင္ သု ်းကကု ုည္ကြဲ သကု႔ ျပ ျပင္သင္ ေ က်င္း ကကယ္ု က္င္ုရ င္းျပး၊ သရုပ္ျပရန္္။
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▪ ေလ ကမင္ ္န္းတ်ရတက္ုမ်း္တင္ ေလ ကမင္ ္န္းုမ်းး၊ လက္ေ္တ လုပ္ငန္းတစ္ုမ်း္ကု႔ ပါဝင္ေသ် တ်ရတက္ုမ်းျ တ္သည္္။ သ္ကု္မ ပ္ု ္္တုုမ်း

လည္း ပါဝင္္ုကင္သည္္။

▪ ကကယ္ုပကင္ုေလ ကမင္ ္န္းသလုပ္တ်ရတက္ုမ်းကကု ေရးသ်းေသ်သ္ါ ေသ်က္ပါ္ကု႔ကကု လကုက္န်သင္ သည္္။

- သလုပ္ကကု သ္ကထ်းျပ းလတယ္ရ်ု ္က္ရ်သကု႔ သဆင္ လုကက္တ တစ္ရန္္။ ္က္္ြဲေသ်ေ္တးေ္းု ကကု ေလ ကမင္ ရန္ ေုး္တန္း္တ္္ုထက္ ပကုုကု

လကုသပ္သည္္။ ္္မကန္္တင္ ္တ္ဆင္ ္က္ေသ် ္ နး္ျ င္ တ တစ္ရန္္။

- ယံု ကည္ု ကကု ္ည္ေဆ်က္ရန္သ တ္က္ ပထုေုး္တနး္သ္မက  ္တင္ သလတန္လတယ္ကူေသ် သ္မက္ုမ်း ေုး္တန္းုမ်းကကု တုတည္းေပးရန္္။

- ျ တ္္ ုကင္သ၍ လုပ္ငန္းတစ္ုမ်းကကု တက္္ပကုင္း္တြဲျ္ု္းရန္္။ ္တ္္ုတ ္ ုကင္းကကု နံပါ္္္ပ္ရန္္။ လုပ္ငန္းတစ္ုမ်းကကု သ္ကထ်းျပ းတ တစ္ရန္္။
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- ေလ ကမင ္္န္းတ်ရတက္ုမ်းကကု သံုးတတြဲျ္င္းျ င္ ေကမ်င္းသ်းုမမ်းသေနျ င္ သူ္ကု႔ သင္ က်းေလ လ်ု ္ကု႔ကကု ္ကုက္ရကုက္သသံုး္မ္ုကင္ေသ်

သေ္တ သ ကံ ကကု ရရ ကေတ္ုကင္သည္္။ ေကမ်င္းသ်းုမ်းကကု သ္က္သ္ြဲုမ်းေပးျပ း လက္ေလမ် ေတရန္စ းု္ည္သင္ ္။ သေျ္္ံသ္မက္ုမ်းကကု

သေျ္္မျပ းေသ်သ္ါု သ် ပကုုုက္က္္ြဲေသ်ေုး္တန္းုမ်းကကု ေုးရန္္။

- ေန်က္ဆံုးေုး္တန္း္တ္္ုကကု သေျ ုမက းတံုေပး္ုကင္ေသ်င္  တင္ ထ်းရန္္။ သကု႔ု သ်လ မင္ လ မင္ျုန္တတ်ျပ းတ းေသ်ေကမ်င္းသ်းုမ်းသည္

ဘ်ု ုလုပ္ဘြဲ သ္မကန္ျ  န္းေနု ုျပ ္ုကင္္။

- သင္ ေ္်္ု ေ္တကကု တစ္းတ်းရန္း၊ သ္က္သ္ြဲေကမ်္ျ ္္ရုည္ ေုး္တန္းုမက းလည္း ထြဲ သတင္းရန္္။

- သလုပ္တ်ရတက္ုမ်းကကု Type ရကုက္ရန္း၊ ပံုေ္တထြဲ ရန္ း၊ တက္္ဝင္တ်းတ တယ္ျ တ္ေသ်င္ျပ လုပ္ရန္္။
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- ေဆတးေ္တးု ု မ်းသည္ ေသ်က္ပါသေျ္သေနုမ်း္တင္ ္န္း ကုးရ ကသည္္။

(၁) ေကမ်င္းသ်းုမ်းား၏ထင္ျုင္္မက္  ္င ္ သေ္တ သ ကံ ုမ်းသည္ ဆရ်ကသကရန္လကုသပျ္ပ း သျ္်းေကမ်င္းသ်းုမ်းသ္တက္ သကမက းရ ကေတရန္္။

စပု်-

- ကၽတု္းကမင္ေသ် ကမန္းု်ေရးဆကုင္ရ် သလုပ္သု်းုမ်းသည္ သလုပ္ရံုထြဲ္တင္ သလုပ္လုပ္ကကု္င္ု နည္းလု္းေ ်င္းကကု တ တတ္သံုးသပ္ေနျပ း

နည္းလုး္သသတ္ကကု ရ ်ေ တေနေသ်သ္ါ

- ကကယ္ုပုကင္္ င ္လူု ဆက္ဆံေရးသ္န္း္တင္ သ္ုကင္ကမင္ ျ္င္းကကု ေဆတးေ္တးျ္င္းး၊

(၂) သ္မက္သလက္ဆကုင္ရ်ုမ်းထက္ ္န္ ကုးုမ်းး၊ သေဘ်ထ်းုမ်းး၊ သ က္ျပ ရုည္ုမ်း ပါဝင္ေသ် ေ္ါင္းတစ္ကကု ေလ လ်ေသ်သ္ါ

စပု်-  ကးု၊ ု သေဘ်သဘ်ဝကကု ေလ လ်ျ္င္းး၊ သင္ဂမင္န ယ်သလုပ္ရံုထြဲ္တင္ သ္ၱရ်ယ္လံုျ္ံ ေရး္ င ္ ပ္္သက္ေသ် သေဘ်ထ်းေျပ်င္း

လြဲု ကကု ေ ်္ထု္္ေတျ္င္း္။



ED 107 (87)
ေဆတးေ္တးု ုမ်း

(၃) ေကမ်င္းသ်းုမ်းသေနျ င္ ထင္ျုင္္မက္ကကု  တြဲ တည္းျပ လုပ္ျ္င္း္ င္ သံုးသပ္ျ္င္း္ကု႔ကကု လုကသလုကေလ ကမင ္ု  ျပ ေတရုည္္။

စပု် - သဂၤလကပ္တ်ေပ ပည်သ္န္း္တင္ ေ္်ရတ်ား၏သေဘ်သဘ်ဝကကု ေလ လ်ျ္င္း္။

- လူုူေရးပည်သ္န္း္တင္ သလုပ္လက္ုြဲ ျ တ္ျ္င္းေ က်င ္ ဆက္္တယ္ေသ် သေ က်င္းသ္မက္ုမ်းကကုေလ လ်ျ္င္း
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▪ သုပ္တုလကုက္သလုပ္္တင္ ေကမ်င္းသ်းုမ်းား၏ သျုင္္ကု႔ကကု ္န္ ကုးထ်းလက္္ံသင္ သလကု ဆရ်ေျပ်ဆကုေသ်တက်း္တင္ ၄င္း္ကု႔ကကု

လမတ္လမ ရ သင္ သည္္။

▪ ကၽတုး္ကမင္ေသ်သူေ္တကကု သင္ က်းေနေသ် ဆရ်ုမ်းး၊ သေဘ်ထ်းး၊ ္န္ ကုးး၊ ဆံုးျ ္္ု ္ကု ကကု ေျပ်င္းလြဲရန္  ကက းပု္းု ုမ်း္တင္

၄င္းသ္မက္သည္ သေရး က းသည္္။ ဆရ်ေျပ်္်န ြဲ ဆန္ ကမင္တတ် သုပ္တုေဆတးေ္တးပတြဲ မ်း္တင္ ပါဝင္ေသ် သေ က်င္းျ္င္းရ်္ကု ကကု

ေသ်က္္ံုမစ္းသ်းေ ်္ျပျ္င္း ္ င ္ သရင္သင္ က်း္ြဲ ေသ် သ္န္းသေပး ေကမ်င္းသ်းသုပ္တုေဆတးေ္တးု ုမ်း ဘယ္လုကျပ ္ြဲ သည္ကကု

တတ္ေဆးျ္င္း္ကု႔သ္တက္သသံုးဝင္သည္္။

▪ ေလ လ်သင္ က်းျ္င္းသည္ ္က္္ြဲေသ်လုပ္ငန္းတစ္ျ တ္သည္္။ သ္န္းထြဲ  ရ ေု်သံး၊ ဆူညံသံုမ်း ထတက္ေပးလ်ပါက ျ ္္သန္းသတ်း

ေသ် သျ္်းဆရ်ုမ်းသ ကု ေဒါသ္ င ္သံသယကကု ျ တ္ေတ္ုကင္သည္္။

▪ ကတ်းု ုမ်း္တင္ ္င္းု်ေသ် ပါဝင္ု ကကု ျ တ္ေတသလကု ္ျ္်းနည္းလုး္ုမ်းက ုယ စ္္ုကငေ္လ်က္ေသ် သ်ရံုတူးတကုက္  ုလည္းရ ကသည္္။

▪ ကတ်းု ျပ ျ္င္းကကု သ္မကန္္ကု ထြဲ႔သတင္းေပးျ္င္းျ င ္ တက္္ဝင္တ်း တယ္း၊ ဆတြဲေဆ်င္ တယ္ေက်င္းု ကကု ္ကုး္က္ေတ္ကုင္သလကု ဘ်သ်ရပ္္ င ္

ပ္္သ္၍္လည္း သေပါင္း က္ု ရ ျုင္လ်္ုကင္ေတသည္္။
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▪ သ္န္းက႑္တ္္ု္တင္ ပါဝင္သရုပ္ေဆ်င္ျ္င္းသည္ သင္ က်းေလ လ်သူ္ကု႔ား၏ ပင္ကကု္ယ္သရည္သ္မင္း္ကုး္က္ေတေရးသ္တက္ ုမ်းတတ်

သသံုးဝင္သည္္။ စပု် - ေတ်င္ ေရ ်က္ု ေပးသူုမ်း ေလ ကမင ္ျ္င္းး၊ ရြဲ္ပ္သ်းုမ်းေလ ကမင္ ျ္ငး္း၊ သေရ်င္းသဝယ္ေလ ကမင ္ျ္င္းး၊ တ ုံ္န္ ္တြဲ

ု ေလ ကမင ္ျ္င္း ္ကု႔္တင္ ေလ လ်သင္ က်းသူသ ကု႔ ္က္္ြဲထက္ကုက္ု ကင္းလတ္္ေသ် ပ္္ဝန္းကမင္ကကု  န္္္ းက် ေလ ကမင္ ု ကကု

ရယူ္ုကင္သည္္။

▪  ကးု၊ ု ဆက္္ တယ္ု ပည်ေရး္တင္လည္း သသံုးျပ ္ုကင္သလကု ေလးတ်းေသ် သတင္ျပင္လကကဏ်ရရ က ကု႔ ဘယ္လကုည က္ ကင္းရုည္ကကု ေကမ်င္းသ်း

ုမ်း ေလ လ်ေသ်သေနသထ်းုမ်း္တင္လည္း သသံုးဝင္သည္္။

▪ ေကမ်င္းသ်းုမ်းကကု လူုူဆက္ဆံေရးတတုး္ရည္္ုကး္က္ေတသလကု သ္န္းက႑္တင္ ပါဝင္သရုပ္ေဆ်င္ျ္င္းသည္ ေကမ်င္းသ်းုမ်းား၏

တက္္လ ပ္ရ ်းေတေသ် သ္မက္ုမ်းကကုလည္း ပယ္ မက္္ကုင္သည္္။



ED 107 (89)

▪ ဆယ္ေကမ်္သက္ကကုယ္ဝန္ေဆ်င္ျ္ငး္း၊ ေဆးလကပ္ေသ်က္ျ္င္းး၊ လူပမက သပမက ေ ်္ဝင္ျ္င္းး၊ သလုပ္ရံုစပေဒ တေသ် သ္မက္သလက္ုမ်းကကု

ရ  င္းလင္း္င္ျပရ်္တင္လည္း သံုးတတြ္ဲ ုကင္သည္္။

▪ ေကမ်င္းသ်းသုပ္တုုမ်းသေနျ င္ သ္န္းက႑္တင္ ပါဝင္သရုပ္ေဆ်င္ျ္င္းကကု ္ျပက င္နက္္ည္းျပ လုပ္္ုကင္သည္္။ သ္န္းသ်းသ်းလံုး

သ္တက္ လူု ေရးသရည္သေသတး ္ကုးပတ်းေရး ေလ ကမင္ ု ကကု ျပ ္ုကင္ေသ် သကမက းသျု္္ကကု ရရ ကသည္္။

▪ ထကုကြဲ သကု႔ သ္န္းက႑ပါဝင္သရုပ္ေဆ်င္ျ္င္းကကု ္တ္္န္းလံုးသ္တက္ ထပ္ န္္လြဲလြဲ ေဆ်င္ရတက္ု သ္တက္ ုသင္ ေ္်္ပါ္။

ထပ္ န္္လြဲလြဲ ျပ လုပ္ျ္င္းျ င ္ ပင္ပန္းလ်ေတ္ုကင္သည္္။
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▪ ေပးလုကက္ေသ် သ္င္းသ္မက္သလက္ကကု ျပန္လည္ု ္္ုကသသံုး္မ္ုကင္ျ္င္းသည္ သရည္သ္မင္း ျ တ္သည္္။ ေလ လ်သင္ က်းသူသ ကု႔

ု န္ကန္ေသ်သေလ သကမင္ ကကု သသံုး္မရုည္္။

▪ ရ င္းလင္း္မက္ ု ္္ုကေတရန္ပထုစ းတတ် န်းလည္ု ရ ကရုည္္။ ္နည္းသ်းျ င္ သလတန္္က္္ြဲေသ် သ္မက္သလက္ကကုသ် ျပန္လည္

ု ္္ုက ေတရုည္္။ ု ္္ုကေသ် သေ က်င္းသရ်သည္ သင္ က်းသူသ္တက္ သနည္းငယ္သ် သသံုးဝင္သည္္။

▪ သေသးတက္ ျ္ပ လုပျ္္ငး္ ေကမ်င္းသ်းုမ်းသေနျ င ္ ဘ်ကကု္က္ကကမကမျပန္လည္သ္ကရ ရုည္ ဆုက္်ကကု သကရ ကရန္ုလကုသပ္သည္္။

သူ္ကု႔သေနျ င္ ုကုက ေျပ်ဆုကေသ် တ်လံုး္ကုင္းကကု ျပန္ု ္္ုကရန္ုလကုး၊ ေလ လ်ရုည္ သ့ကက သ္မက္သလက္ုမ်းကကု ကန္ သ္္ရုည္္။

ေက်င္းတတ် သ့ကပိါယ္ သ္္ု ္္ရုည္္။ သေသးတက္္ေလ လ်သင္ က်းေသ် ု ္္တုုမ်းသည္ ၄င္းသ္မက္ကကု သေသးတက္္ျ ည္ ္ငး္

ေပး္ုကင္သည္္။ သ့ကကသ္မက္ုမ်းကကု ျပန္လည္ေ ်္ေဆ်င္ျပ းေသ်သ္ါ္တင္ ပ္္သက္ဆက္္တယ္ေသ် သ္င္းသ္မက္သလက္သ္တက္

သ္ကေပးု သေနျ င္ ေဆ်င္ရတက္္ုကင္သည္္။
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▪ သသုံးျပ ျ္ငး္ ေကမ်င္းသ်းုမ်းသည္ျပန္လည္ု ္္ုကျ္င္း သေလ သကမ င္ ကကု ျပ ရန္ လကုသည္္။ ေလ လ်သူုမ်းသေနျ င ္ ု ္္တု

ုမ်းကကု  ္ျ္္င္းး၊ ျပန္ ္ျ္္င္းသည္ လံုေလ်က္သည္ ု ယူဆ ကသည္္။ ု ္္ုကျ္င္းသည္ သေရးသပါဆံုးျ တ္သည္္။

▪ တတ္ေဆးျ္ငး္း၊ သု ်းျပင္ျ္ငး္ ု ္္ုကရ်္တင္လည္း တတ္ေဆးး၊ သု ်းျပင္ရန္လကုသပ္သည္္။ သေသးတက္္လုပ္ရန္း၊ ု ္္ုကု သေထ်က္သကူ

သံုးသပ္ရန္း၊ ေုးျုန္းရန္္ကု႔ လုကသည္္။
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တစ္တနး္လ ံုး  းပါဝင္ လႈ ္ ္ရးသပါဝငၾ္ကရးျ ပါဝင္း

▪ ၄ပါဝင္းတ ပါဝင္္ ရက ထိန္း  ် ္္ႈျ ် ္ရ္ည္။ သိံု႔ေသရ္လရ္း ေက ရပါဝင္းသရး္ ရးာတ က္ာလ န္တက္ၾက ေသရ နရ္းလ္္းစး္ျ စ္သရ္ည္။

က ိ်းေၾကရပါဝင္းျ ပါဝင္ခ  ိန္ျ ပါဝင္းခင္း၊ သူတိံု႔ေလခလရသပါဝင္ယူေနေသရာ ရ္ ရးကိံု ကိံုယ္ ိံုပ္ါဝငာသိာျ္ပ္ါဝငာေတ းာေ ၚ္ ရးကိံု သပ္ါဝငၾကရးျ ပါဝင္းတ ပါဝင္

ျ ်လံု ္ န္ ာေ း  သရ္ည္။

▪ ေက ရပါဝင္းသရး္ ရးသရ္ ေလခလရသပါဝင္ၾကရးေသရာ ရ္ ရးကိံု  ္ပါဝင္းလပါဝင္းသ ံု ္ျ ျ ပါဝင္းတ ပါဝင္   းပါဝင္ႏုိံုိပါဝင္သရ္ည္။ သူတိံု႔၏  ္ပါဝင္းလပါဝင္းတပါဝင္ျ ႈ္္ ရး

သရ္ ဘယ္ေလရက္ ိံုပါဝင္္ရေၾကရပါဝင္း တျ ရးေက ရပါဝင္းသရး္ ရးက ္ ံုျ တ္ၾကသရ္ည္။ ာတူတက  ူးေ  ပါဝင္း  းပါဝင္ န္ခင္း၊ တေလ္ ရက္လ ံုးတ ပါဝင္

ေထရက္  ခ္ႈျ ် န္သရ္ ာေ း  သရ္ည္။ ေက ရပါဝင္းသရးာရးလ ံုး  းပါဝင္ န္ာေ  ပါဝင္း က္္္ ေ္္ ရ္လပါဝင္ခ  က္ ိ္ ္ရ္ည္။
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ေ  ပါဝင္းစးတ္စ ္ံုစာုတ က္ ေက ရပါဝငး္သရး္ ရး၏ ေ္ရပါဝင ္ က္ လႈ ္ ္ရး  ံု
▪ တိံုေတရပါဝင္းျ ုး လ ယ္ကူတရ္္ာစ  ိ်းကရ  ိံု္ိံု  က္ ဲ ္ရ္လ ရးေသရ ာလံု ္္ ရးကိံု ္က္လက္လံု ္ ္ရ္ည္။

ာတရ္ျ ်ေစေသရေ္း  နး္ထံုတ္ျ ပါဝငး္
▪ ၄ပါဝင္းသရ္ေက ရပါဝင္းသရး  းပါဝင္္ႈကိံု ာ္ ရး္ ံုးျ စ္ေစႏုိံုိပါဝင္သရ္ည္။ တက္ၾက စ ရ သပါဝင္ယူေလခလရျ ပါဝင္းခင္း၊ ာေဟရပါဝင္းေလခလရ ခဲျ ပါဝင္းကိံု ာသစ္ႏုိ္ပါဝင္ခ

ေ  ပါဝင္းစ ္ျ ပ္ါဝငးတိံု႔  းပါဝင္သရ္ည္။

ေက ရပါဝငး္သရး္ ရး ပ္ါဝင္းလပါဝငး္သ ံု ျ္ ျ ပါဝင္း
▪ သူတိံု႔၏ တိံုးတက္လရေသရ စ ္္း ရ္တိံု႔ကိံု သပါဝင္ ံုန္း (သိံု႔) OVERHEAD PROJECTOR ျ ပါဝင္ချ သျ ပါဝငး္တိံု႔ကိံု ျ ်ျ းု သူတိံု႔ျ တရ္္န္ ္္္န္

တျ ရး ေက ရပါဝင္းသရး္ ရးက ္ ံုးျ တ္ေစႏုိံုိပါဝင္သရ္ည္။
▪ ာ္ိံုျ ်ျ ပါဝင္းခင္း၊ ျပါဝငပါဝင္း ယ္ေစရေကတက္ျ ပါဝင္း တံုိ ကိံု ေလခလရႏုိံုိပါဝင္သရ္ည္။ ေလခလရေ းာတ က္ တတန္းလ ံုးတရးန္ ္ိကရ ္ ရာေနျ ပါဝငခ္

ာတရျ္ ်ျ ပါဝင္းခင္း၊ ာ  ် ္ျ ်ျ ပါဝင္းခင္း၊ ာေသးစိတ္ာဓိကထရးျ ပါဝင္းခင္း၊ ္က္စ ္ႏုိႈ္ိပါဝင္းယ္း္ျ ပါဝင္း ျ ်သရ္ည္။
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(၁) ာေ ၚယ ာလႊရ ေလခလရျ ပါဝငး္

▪ ေက ရပါဝင္းသရး္ ရးာေနျ ပါဝင္ခ သပါဝင္ၾကရးတရကိံု  ယူ္ရ္ ၄ပါဝင္းာ  က္္ ရးတ ပါဝင္ျ ်သရ္ည္။

▪   းပါဝင္ေသရာ  က္ာလက္္ ရးခင္း၊ ္ရ္၍္ရ္္္ သူတိံု႔ေလခလရသရ္ည္။ ္္န္ကန္ေသရ ာေျ ္ ရးကိံု  ္ရေ  ျ ပါဝငး္ခင္း၊ ္ေျ ရပါဝင္းႏုိိံုပါဝင္ေသရ

ဗဟံုသံုတ္ ရးကိံု ေ  ပါဝင္းစရ္းသရ္ည္။ စရလ ံုးေး ဟရ ကိံု ေလခလရသရ္ည္။

(၂) ာတ ပါဝင္းာေသးစတ္ိ ႏုိႈိက္ႏုိိႈက္ ႏ တ္ ႏ တ္ ေလခလရျ ပါဝငး္

▪ ေက ရပါဝင္းသရး္ ရးာေနျ ပါဝငခ္ တက္ၾက စ ရ   းပါဝင္ေလခလရျ ပါဝင္းကိံု ောရက္  ာ  က္္ ရးတ ပါဝင္ ျ ်သရ္ည္။

- ာဓိက ာ  က္ခင္း၊ ျပါဝငပါဝင္း  က္ခင္း၊ ေစရေကတက္  က္္ ရး၏ ေနရက္က ယ္တ ပါဝင္ ဘရ ္ိသရ္ည္။   ံုသသရန္တစ္ ံုလ ံုးကိံု သိျ္ပါဝင္ေစသရ္ည္။

ဘယ္ာ ရကိံု  ျ ုးေလခလရေစႏုိံုိပါဝင္သရ္ည္။ ဘရနဲ႔္က္စ ္သရ္ည္။ ေစရေကျ ်  က္၏ ္က္စ ္္ႈခင္း၊ ္ ္ပါဝင္းေသရ ာ  က္္ ရးခင္း၊

သ ံုးသ ္  က္ေ္း  န္းည္။

- ာတ ပါဝင္းႏုိိႈက္ႏုိိႈက္ ႏ တ္ ႏ တ္ ေလခလရသူ္ ရးသရ္ စရေ္း  ဲ္  ရးတ ပါဝင္  ိံု္ိံုောရပါဝင္ျ္ပါဝင္ၾကသရ္ည္။



ED 107 (93)

(၃) သံုရာ္ပါဝင္ခ နရ္းလ္း္စး္

ာကယ၍္ ေက ရပါဝင္းသရးသရ္ စရက္ိံုလ္ ပါဝင္ျ္န္စ ရ တ္  က ာလံုိာေလ္ ရက္ နရးလရ္လရသရ္ ယူ္ ေသရ္လရ္း တကယ္လက္ေတ  တ ပ္ါဝင

▪ ျ္နႏ္ုိိံုပါဝင္သ၍ ျ္န္ျ္န္ျ ုးစုးလံုိျ ပါဝင္း

▪ လဘက္ ရ္ေသရက္ န္သရ စိတ္ေစရေနျ ုး ဘရ္္ေသေသ  ရ  
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္ ရးစ ရေသရ သပ္ါဝငၾကရးေလခလရ္ူတိံု႔ကိံု တစ္းုးတရ္းသရျ ်ံုလံု ္သပါဝင္ခသရ္ည္။ ကိံုယ္ ိံုပါဝင္ေလခလရ န္ ာိ္္စရေလခလရ န္္ ရးကိံုလရ္း ထဲခသ ပါဝင္း

 ္ရ္ျ စ္သလိံု ာိ္္စရ္ ရးသရ္

- ္ ရ၏ေထရက္ကူ္ႈ္  ေသရ ေက ရပါဝင္းသရးကိံုယ္တိံုပါဝင္္္န္ကန္စ ရျ ်လံု ္ ္ရ္ခ ာသ ံုးးပ္ါဝငေသရလံု ္ပါဝငန္းစး္္ ရး   းပါဝင္ ္ရ္ည္။

- ျ ုးစုး္ႈကိံု ေက န ္  ယ္ ရ  ္ိ ္ ္ိ စစ္ေ္းေသရ ာ  က္္ ရးလရ္း   းပါဝင္ ္ရ္ည္။

- ္ ရ၏ ာရးစိံုက္္ႈာနဲ္  ံုးျ စ္ ္ရ္ည္။

- ာ္္တ္ေ း ္ရည္္။

- တ္ ိ်းတရ္း ္ဟံုတ္ ည္။
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ာ န္းကသ   းပါဝင္သ ံု ေ္္ရပါဝငျ္ ပါဝငး္

ောရက္  း ္ရ္ ရးာတိံုပါဝင္း သ ံု ္ေ္ရပ္ါဝငၾက ္ရည္္။

▪ ေလခက ပါဝငခ္သပါဝင္တန္းယူေနသရ္ ရ္ ရးကိံုာံု ္စံု  ကဲ တ ံုက ေက ရပါဝင္း  ိန္္္္န္ေသရ ေက ရပါဝင္းသရးခင္း၊ တ ံုက ္ ရာေနနဲ႔သ ံု ္ေ္ရပါဝင္ န္

▪ ဟိံုတယ္ဧရ္ခၾကိ်သပါဝင္တန္းသူခင္း၊သရး ္ ရးသရ္ ာ န္း္ ္ပါဝင္းသျ ပါဝငခ္ ာ္ က္  ရးေနေသရ စ ံုတ ဲျ ပါဝင္ခ ေတ  ္ ံုျ ပါဝင္း

▪  တ္ေနေသရ းတ ် ဇရတ္ေကရပါဝင္္ ရးာျ စ္ သ ံု ္ေ္ရပ္ါဝငျ ပါဝင္း

▪ ေက ရပါဝင္းသရး ၂ေယရက္သရ ၅ႏုိ္စ္သရးာ  ယ္ သရးကိံု  ထ္္ ံုးေက ရပါဝင္းသိံု  ိံု  န္ စိံုး ႊ  ေနေသရ ္ူ္လပါဝင္ာ္ ိ်းသ္ုးာျ စ္

သ ံု ္ေ္ရပ္ါဝငျ ပါဝင္း

ေလခလရသပါဝင္ၾကရးသူ္ ရး၏  ပါဝင္ကိံုယ္ ာ ရ္ာ  ပါဝင္းကိံု တိံုး  ရးောရပါဝင္ျ ်လံု ္ျ ပါဝင္းတ ပါဝင္ ာ န္းကသ  းပါဝင္သ ံု ္ေ္ရပါဝင္ျ ပါဝင္းသရ္ ာလ န္

ာေ း  သရည္္။ ေစရပါဝင္ခေ ္ရက္သူ္ ရးခင္း၊  ဲ္  ရးခင္း၊ ာေ ရပါဝင္းသ္ရး္ ရးခင္း၊ စု္  န္   ဲသူ္ ရး ေလခက ပါဝင္ခေ းတ ပါဝင္ လ န္စ ရ သ ံုးစ ဲၾကသရ္ည္။

 ိံုပါဝင္္ရေသရခင္း၊ ေလးစရးသ္ႈ ာ္ူာယရျ ပါဝင္ခ ေက ရပါဝင္းသရး္ ရးသရ္ သ ံု ္ေ္ရပါဝင္ၾက ္ရ္ည္။ ထိံု႔ာျ ပါဝင္ ကရ္ ရရေ းခင္း၊ ေ  ပါဝင္းသပါဝင္း

္က္္ ေ း  ရရေ းတိံု႔တ ပါဝင္လရ္း ာသ ံုးးပါဝင္သရ္ည္။
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ေက ရပါဝငး္သရး္ ရး၏ တပါဝင္ျ ျ ပါဝငး္

ေျ ရ္ိံုျ ပါဝငး္

• ေက ရပါဝင္းသရးတိံုပါဝင္းသရ္ သူတိံု႔ စိတ္းပါဝင္စရး  က္္ ရးခင္း၊ ႏုိ္စ္လိံုေသရာ ရ္ ရးခင္း၊ ေတးးုတခင္း၊ ၾကိ်က္ႏုိ္စ္သက္ေသရ ဟပ္ါဝငး စသရ္တိံု ကိံု

ာံု ္စံုကိံု ေျ ရ ္ရ္ည္။ ထိံုသိံု ာရးျ ပါဝင္ခ ာတန္းသရး္ ရးသရ္ တစ္းုးႏုိ္ပါဝငခ္ တစ္းုး  ိံု္ိံုေကရပါဝင္း္ န္စ ရ သိံု စ လရႏုိံုိပါဝင္ၾကသရ္ည္။

ာ န္းကသ  းပါဝငသ္ ံု ္ေ္ရပါဝငျ္ ပါဝငး္

• ႏုိံုိပါဝင္ပါဝင ျ ရးဘရသရေလခလရသူ္ ရးာတ က္ ိံု ံ္ုိ သပါဝင္ခေတရ္သရ္ည္။ ္ ရာေနျ ပါဝင္ခ ေက ရပါဝင္းသရးာံု ္စံုတစ္ ံုစုကိံု ာ န္းကသေ း ္ရ္ည္။

း ္ရ - ာတ ဲတစ္ ံုစုတ ပါဝင္  ေသရ ေက ရပါဝင္းသရးသရ္ ဟိံုတယ္ဧရ္ခၾကိ်ျ စ္သလိံု တျ ရးသူသရ္ာ္္ရျ ်လံု ္သူျ စ္သရ္ည္။ ထိံု ေနရက္

ေန ရလဲလ္ယ္ျ ုး သ ံု ္ေ္ရပါဝင္ၾက ္ရ္ည္။ း ္ရ ္ိတ္ျပါဝငိ္္ေသရ လူ ၂းုးစရ ာ န္းကိံု တ တ္ပါဝင္ရး ္္းလိံုျ ပါဝင္း စေသရ ာေၾကရပါဝင္း

ာ ရကိံု ေျ ရ္ိံုၾက ္ရ္ည္။



ED 107 (97)

ေလခက ပါဝင္ခ နး္ ASSIGNMENT  ေ ရး က္္ ရး

• ္္န္ကန္စ ရးုးတရ္  က စ ္္းာရးျ ရ္ခးေသရ ာက ိ်းကိံု   ္ိေစႏုိံုိပါဝင္သရ္ည္။ စ ္္း ရ္္ ိ်းစ ံုျ ရ္ခးေစ္ႈကိံု သပ္ါဝငၾကရး္ႈနရ္းလ္္း ာနရ္းပါဝငယ္

သရ ္ိသရ္ည္။ ၁၀နရ ုၾကရ   းပါဝင္ ္ရ္ခလံု ္ပါဝငန္းစး္တ ပါဝင္ ေက ရပါဝင္းသရး  းပါဝင္ န္လိံု  က ာေဲ ကိံု ္စး္းစရးတရ ာေကရပါဝင္း္ ံုးျ စ္္ရ္ည္။

ာဘယ္ခေၾကရပါဝင္ခ္ိံုေသရ္ ရႊန္ၾကရး္ႈ ္ေကရပါဝင္း  က ာ  ိန္ျ ်န္းေနျ ပါဝင္းသရျ စ္္ရ္ည္။

• PROJECT / ASSIGNMENT တ ပါဝင္ ေက ရပါဝင္းသရးတစ္းုးစု (သိံု႔) ာံု ္စူလံုိက္လံု ္ကိံုပါဝင္ န္ လိံုာ ္ေသရ လံု ္ပါဝငန္းာစုာစး္္ ရး

စုစး္  းပါဝင္၏ည္။

• ေက ရပါဝင္းသရး္ ရးာေနျ ပါဝင္ခ ဘယ္လံုိလံု ္္ရည္္။ ဘယ္္္ရလံု ္္ရ္ည္။ ဘယ္ာစုာစး္ာတိံုပါဝင္းလံု ္္ရ္ ဟူေသရ ာစုာစး္ာတိံုပါဝင္း လံု ္ပါဝငန္း

စး္္ ရးကိံု လံု ္ၾက ္ရ္ည္။

• PROJECT ္ ရးသရ္ ASSIGNMENT ထက္စရလ္ ပ္ါဝင  ိံု္ံုိျ ုး တပ္ါဝငျ   ပါဝင္တရ တပါဝငျ္ ႏုိံုိပါဝင္သရ္ည္။
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ASSIGNMENT ာ္ ိ်းာစရး္ ရး

•  ရရ  ္္ိံုပါဝင္ ရေလခက ပါဝင္ခ နး္္ ရး - တ က္  က္္ႈ္ ရး ာစုာစး္

• ျ  နရကိံု   ံုစ ျ ်ျ ပါဝင္းခင္း၊ တိံုးတက္တရ္ေ္ရက္ျ ပါဝင္း - ာလိံုာေလ္ ရက္ေ ျ န္းေသရ  န္းာိံုး  ံုစ ျ ်ျ ပါဝင္းခင္း၊ န္ူနရထံုတ္လံု ္ျ ပါဝင္းည္။

• စရေ ာေထရက္ာထရး ္ရေ  ျ ပါဝင္း - ဇုးက ကႏ္ုိ္ပါဝငခ္  တ္သက္၍ သံုေတသနျ ်ျ ုးေတ   ္ိ  က္ကိံု ာစု ပါဝင္  စရ တပ္ါဝငျ ျ ပါဝင္း

• ာလံု ႏ္ုိ္ပါဝင္ခ ္က္စ ္ေနသရ တကယ္လက္ေတ  ဘးလံု ္ပါဝငန္းစး္ - ေကရခစ္စ္္ ရးကိံု   ံုစ ျ ်လံု ္ေ္ရပါဝင္ျ ပါဝင္းခင္း၊ သစ္သရးတ ပါဝင္  ံုတ ပါဝင္

ထ္ပါဝင္းာိံုးျ ်ျ ပါဝင္းခင္း၊

• တိံုး  ဲ တုထ ပါဝင္ေသရ ာလံု ္ - သတ္္္တ္ထရးေသရ က နျ္  တရသ ံုးျ ုး ေၾကရ္ျပါဝငရကိံု   ံုစ ျ ်ျ ပါဝင္း

• ျ  နရေျ  ္ပါဝင္းျ ပါဝင္း - စက္္ႈလံု ္ပါဝငန္းစး္္ ရးတ ပါဝင္ စ န ္ စ္ စၥရ္း္ ရးေလ ရခ  ျ ပါဝင္းနရ္းလ္္းကိံု ာၾက ျ ်ျ ပါဝင္း

• တကယ္လက္ေတ  ဘးကိံု ထပါဝင္ဟ ္ျ ပါဝင္း - တရ္ေ္ရက္ေ းကံုန္သရ္ႏုိ္ပါဝင္ခ သ ရးေ ရက္ေတ   ္ံုျ ုး ေ တ္ေ ၚတရ္ေ္ရက္ေ း စၥရ္း

္ ရးာေၾကရပါဝင္းေ္ းေႏုိ းျ ပါဝင္းည္။

ASSIGNMENT ္ ရးတ ပါဝင္ ္က္လက္စုစး္ျ ်လံု ္ ္ရ္ခလံု ္ပါဝငန္းစး္္ ရး   းပါဝင္ၾကသရ္ည္။ း ္ရ - ပါဝငယ္  ယ္သူ္ ရးႏုိ္ပါဝငခ္ သပ္ါဝငခေတရ္ေသရ
ေ ကူးကန္  ံုစ ျ ပါဝင္ျ ပါဝငး္ခင္း၊ ္သန္္စ ္ ္းသူ္ ရး ကႏ န္ေတရ္တိံု ေကရလိ ္တက္ႏုိံုိပ္ါဝငောရပါဝင္ျ ်ျ ပါဝငး္ စေသရာစုာစး္လံု ္ပါဝငန္းစး္္ ရး   းပါဝင္ၾကသရ္ည္။
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စရစုစရက ံုးေ းသရးျ ပါဝငး္

▪ စရစုစရက ံုးေ းသရးျ ပါဝင္းကိံု တိံုက္ ိံုက္သပါဝင္ၾကရး ္ရ္ည္။

▪ ေက ရပါဝင္းသရး္ ရးာေနျ ပါဝင္ခ စရစုစရက ံုးကိံု ဘယ္လိံုေ း္လဲ္ိံုတရ ္ပါဝင္းျ  ္ရ္ည္။ သူတိံု ္္ ဘရကိံုေ္္ ရ္လပါဝင္ခသလဲ္ိံုတရကိံုလရ္းသိ ္ရ္ည္။

ာေထ ေထ ႏ္ုိပါဝငခ္ ာ  က္ာလက္ တစ ံုတ ရကိံု ာထူးျ ်ေသရစရစုစရက ံုး ၂္ ိ်းစလ ံုးတ ပါဝင္ာထက္  တိံုပါဝင္းသ ံုး ္ရ္ည္။

▪ ေက ရပါဝင္းသရး္ ရးသရ္ ေကရပါဝင္း္ န္ေသရ း ္ရ္ ရးကိံု  တျ္ ပါဝင္းခင္း၊ ေ္ းေႏုိ းျ ပါဝင္း ျ ် ္ရည္္။

▪ သူတိံု ာေနျ ပါဝင္ခ ေလခက ပါဝင္ခၾက ္ရ္ည္။ သတပါဝင္းာ  က္ာလက္ေ းႏုိံုိပါဝင္ ္ရ္ည္။

▪ ာပါဝင္ာရး သရ  က္ခင္း၊ ာရးေ  ရခ  က္္ ရးကိံု သ ံုးသ ္ာေၾကရပါဝင္းျ န္ ္ရ္ည္။
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ေ္းျ ပါဝငး္ျ ပါဝင္ခ ေတ   ္ိေစောရပါဝငသ္ပါဝငၾ္ကရးျ ပါဝငး္

ောရက္  ာတိံုပါဝင္းး ္ရာတိံုပါဝင္းသပါဝင္ န္ခင္း၊ ္ရ္သိံု႔ေသရ ေ္း  န္း္ ရးကိံု သပါဝင္ေ္း္ရ္နရ္းည္။

၁ည္။ စက္းိံုပါဝင္းတိံုပါဝင္း၏ ာ  ယ္တိံု္ပါဝင္းာတ က္ ားန္းႏုိ္ပါဝငခ္ ာ  ပါဝင္းတိံု ၏ ာ  ိ်းသရ္ ၃.၁၄ (သိံု ) Π ျ စ္သရည္္။

၂ည္။ ၾကိ်း္ ဲထရးေသရစက္သုး၏ ေ   လ ရး္ႈ တစ္ တ္ျ စ္ န္ၾကရ  ိန္သရ္ စက္သုးၾကိ်းေ ၚ တံုိက္ ိံုက္တရ္္္ုသရ္ည္။ ျေ ္ထံု (သိံု )

လႊကဲ ယ္ေ ၚ္ူ္တရ္ည္။

၃ည္။ လူၾကုး  ရရေ းသပါဝင္တန္းတ ပါဝင္ စရ ပါဝင္းသ ပါဝင္းသူ္ ရး၏ ာဓိက ၇  က္သရ္ သူတိံု ၏ ဘး ာတ က္ ာေ း  ေသရ

စ ္္း ရ္္ ရးကိံု  ္ိ န္ခင္း၊  ရရ  ္ိ န္ခင္း၊ း သနရခင္း၊ စိတ္းပါဝင္စရးတရကိံု ေလခလရသပါဝင္ယူ န္ခင္း၊ လူ္ူေ း ္က္စ ္္ႈျ ် န္ခင္း၊

ာိ္္ တ္းန္းက ပါဝင္္္ ာေျ ရပါဝင္းာလဲ  ္ိ န္ည္။

၄ည္။ ေလ္ရႏုိ္ပါဝငခ္ INJET PRINTER ္ ရး၏ ာက ိ်းာျ စ္္ ရးည္။

၅ည္။ ျ ပါဝင္သစ္ ထရးာ  ိန္ဇယရးကိံု ဘယ္လိံုသ ံုး္လဲည္။

၆ည္။   ံုႏုိ္ိ ္ တ္လ္္းောရက္  တ ပါဝင္ လ္  ္စစ္ စၥရ္း္ ရးကိံု ္ရ္သိံု  ဲေ္ရ္္ရ္နရ္းည္။
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ဆန္း သ္္ တီ ထြ္္ေ  သာအလုပ္

ဆန္း သ္္တီထြ္္ ြ္း း္ ္ေသ ာ္လုပပသ ခာ္ ၄ ခာ္သရ သ္ေရးၾာတး း္။

▪္ောခ ြ္း  းားခ း ဆန္း သ္္တီထြ္္ေ္ထး္ေ္ ရန္ ႏွ ြ ္ ္လုပ န ားခ းာ အ ္ေ္ ရ ြ္းရန္။

▪္ောခ ြ္း  းားခ းား၏ ဗဟအ အ္ာ အ အ္ီ ာ္အလ္ုပသထားး္သ း္ား ြ္ ္ ြ္သထ ႏွ ြ ္ သဓ လုပၸပယ္ရ  သထ  ံအးရန္။

▪္ောခ ြ္း  းားခ းာအလုပ္္ေဆ ြ္ာအ သ ္္္ အး္ား ြ ္ရန္င့္ရန္၊ ာူ  း္ အ႕ား၏ ာ အသလုပ္ ခာ္ာ အ ဆန္း သ္္တီထြ္ားမာ ္ောခနလုပ္္ေသ္လုပတး ၄ြ္းသ္ထာ္ား္း

သ  သား ္္္လုပ ားမာ အ ရ္ေသား၏။

▪ာ အယ္္ အြ္္ေ  ္္လုပရန္သ္ထာ္  ံသ း ခာ္ားခ းာ အ ္ေ ဖ္လုပ္လုပတး ာၽထား္းာခြ္ားမာ အ ္ အး္ား ြ္ ္ေသရန္။

▪သ ခာ္သာာ္ာ အ ္ော ာ ္ ြ္းႏွ ြ ္ သာအလုပ္သ္ေ္  ံ္ေ  သထား္းရး္ီာ္ လုပး ္ေရးာ လုပအ ား အား၏။ ္ောခ ြ္း  းားခ းသ္ေန္ ြ္  ူ္ အ႕ီြ္္ားြ္

္ေား ခ ္ာြ္  ခာ္ားခ းာ အ ္ော ာခြ္ ရန္င့္ရန္၊  ံသ း ခာ္င့္ရန္၊  ံယူ ခာ္ားခ းာ အ ီ အးီထြ္း္ော ာ   ္ားြ္ရန္ ္ သ္ း။္

▪ ူ္ အ႔ား၏ သ္ေ္ထ႕သၾာံ ားခ းာ အ သဓ လုပၸပယ္ရ  သထ ္လုပ ရန္င့္ရန္၊ ၄ြ္း္ အ႕ာ အ ္္  း ူားခ း   ရ  ္ေသ ြ္္ေ ဖ္လုပရန္။
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သ  ္အ ခ လုပာ္းခ းင့္ရန္၊  ံအး လုပ ္ခာ္ားခ းင့္ရန္၊ ္ ံ ြံအ ံအး လုပ္ ခာ္ားခ း

▪၄ြ္း္ အ႔ း္ ္ောခ ြ္း  းားခ းသ္ထာ္ သ္ေီ ာ္သာူရရ  ္ေသရန္ ္ ံ ြံအ ံအး လုပ္ ခာ္ာ အ္ေလုပး း္။

▪ ြ္ န္းသ ္္ော ခ ာ္ာံအး္ထြ္ သဓ ာ သ ခာ္ားခ းာ အ္ောခ ြ္း  းားခ း  ရ  ္ေသ ြ္္လုပ ရားး္။  ြ္ၾာ းားမသဆံအး္ထြ္ သဓ ာသ ခာ္ားခ း ာ အ

ရယူာ ္ောခ ြ္း  းားခ းာ အ  ူ္ အ႔ား၏ာ အယ္လုပ အြ္သ   း္ ြ္ သ္ အ္ ံ း္ေရး  း္ေ  ္္လုပ္ေသရားး္။

 ္အာ္ ထ္နး္ႏွမ း္ေဆ ္္ေ  ရ ြး္္လုပ ခာ္ားခ း ာ အား္း္လုပ ရားး္။  ြ္ၾာ းားမႏွ ြ ္ ဘ ္ေ္ထ္ော ခ ္းတ း္။ ဘ ္ေၾာ ြ္ ္ော ာ  ြ္ၾာ းားမ

္လုပ  း္ာ အ ္ေ  ္္လုပရားး္။

ၾာ  ္ြ္္လုပတးသအသး္းားမားခ း

▪ ြ္ န္းသ ္ထြ္ ဘ ္ေ္ထလုပပါြ္ားး္ာ အ ၾာ  ္ြ္၍ သာခဥ္း ခ လုပ္္ြ္္လုပရားး္။ ္ောခ ြ္း  းားခ း ားခာ္္ားြ္္ေ္ထ႕္ေသရန္ ္ေ  ္္လုပရားး္။
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ာ သၥ္ော ာ ားမားခ းင့္ရန္၊  ရအလုပ္္ လုပရ ြ္းာြး္ားမားခ းင့္ရန္၊ ရ မြး္္လုပၽားမားခ းင့္ရန္၊ ဥလုပား ားခ းင့္ရန္၊ ္ သရ္လုပ္ား ္  ္ းားမားခ း  း္ား္း္ောခ ြ္း  းားခ းာ အ ္သ္ အာံအး

သအ္ ံ ္ေ္ထ႕္ားြ္္ေသႏွအ ြ္ း္။ ၄ြ္း္ေားး ထန္းားခ းာ အ ္ောခ ြ္း  းားခ းား၏ သ ္္္ထြ္ ရ  ္ေန္ေသရားး။္

ဥလုပား ားခ းာ အ္ော ာ ္ ြး္င့္ရန္၊ ၄ြ္း း္သီူးာ သၥရလုပ္ားခ း္ သ္ာ ္ောခ ြ္း  းားခ းသ္ေန္ ြ ္ ဘ ာ အီအ္္္ေ  ္ရန္ရး္ရထယ္ း္ာ အ ္လုပ  း္။

လုပံအသံားခ းင့္ရန္၊ သနံသာ္းခ းင့္ရန္၊ ္ေ္လုပ ဆအ ားမားခ းင့္ရန္၊ သတးဆြး္္ေ  လုပအာံးခ းင့္ရန္၊ သ္  းလုပံအ္လုပ္လုပတး သအသး္းားမားခ း ္ အ႕ း္ား္း ္ အာံအးာ အ ရ ြ္းာြ္း္ ာခသထ ္ေ  ္္လုပ္ေသ း္။

္ောခ ြ္း  းားခ းသ္ေန္ ြ္ ၄ြ္း္ေားး ထန္းားခ းာ အ သ ္္ီဲ္ ထြ္ ရ  ္ေန္ေသာ  ူ္ အ႕ာ အ္ယ္လုပ အြ္ လုပ အား အ ္ော ြ္းားထန္္ေ  ေတာ အြ္းာ အ ္လုပ ္ေသ း္။
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ာ အယ္  ္္အြာ္း ား ာ အယ္ာ အ သသ္္ေဆးားမႏွ ြ ္္လုပနာ္း္သဥး္သ း္ေ  ္္ေဆ ြ ္ခာ္င့္ရန္၊ ္လုပန္ား္သဥ္းသ း  ္ားြ ္ခာ္

▪္ောခ ြ္း  းားခ း း္ ူ္ အ႕သရး္သ ခြ္းာ အ သတသသ္ဆံအး္ ္္င့္ရန္၊ သာဲ္ ္္ရန္ ဆရ သ္ေလုပဖ  ာံအးါား တ  အ္ေန္ ြ္း း္ သႏွၱရ ယ္ရ   း္။

▪ ူ္ အ႕ း္ ူ္ အ႔ာ အ္ယ္လုပအ ြ္သ္ေ္ထ႕သၾာံ ာ အ ာံအးါ ားယံအၾား္္ ြ္းင့္ရန္၊  ူ္ အ႕ား၏ာအ ယ္လုပအ ြ္ာအလုပ္္ေဆ ြ္ ခာ္ာ အ ္ေရ ြ္္လုပန္ဟ္္္ေ  ဓ္ော 

သရ အာႏ္ွ ြ ္ ာၽထား္းာခြ္ားမ သရး္သ ခြ္းာ အ ရရ  ားး္ားဟအ္္္ေလုပ။  ူ္ အ႕ာ အယ္ ူ္ အ႕္ အး္ာ္ရန္ား္း ဘယ္္ေ္  ား ္လုပ ားး္ားဟအ္္္ေလုပ။

▪္ောခ ြ္း  းားခ းသ္ေန္ ြ္ ဆရ ႏွ ြ္ ာြ္းာထ္္သထ  ူ္ အ႕ာ အယ္ ူ္ အ႔ယံအၾား္ားမရ  ာ ္ေသရန္င့္ရန္၊ သရး္သ ခြ္းရ  ာ ္ေသရန္ား္း ား ား ာ အယ္

ာ အသသ္္ေဆး  ္ားြ္ ခာ္ားခ းာ ရး္ရထယ္ း္။  ူ္ အ႕ာအလုပ္္ေဆ ြ္ားမ္သ္ အ္လုပတးသတး္ အြ္း  ူ္ အ႔ာအလုပ္္ေဆ ြ္ ခာ္ားခ းာ အ ္လုပန္ား္  ရ  ာ ္ေသ

္ေ  သရး္သ ခြ္းသ္ော သာခြ ္ာ အ ီအ္္္ေ  ္္ေလုပးရားး္။ ၄ြ္း္ေန ာ္ ဆာ္ာာ္္ော ာ ရားး္။

▪္ောခ ြ္း  း း္ ္လုပန္ား္ီြ္ဟ္္ားမာ အ ာအလုပ္္ေဆ ြ္ ူ္ သ္ာ  း္။

သ္ေလုပပြ္းသ္ေ  ္ားခ းား၏ သတသသ္ ခာ္

▪သ္ေလုပပြ္းသ္ေ  ္ားခ းသတသသ္ားမ း္ား္း ္ေရ ြ္္လုပန္ဟ္္ားမ ္သ္ အလုပြ္္ သ္ း္။ ား ား ဘ   သသ္္ေဆး္ေ  သသ္္ေဆးားမသ္ထာ္ သသ္္ေဆး ခာ္

ားခ းာ အ ံအးႏွအ ြ္ း္။
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ေ အြ္ယ ယတားခ းင့္ရန္၊ ဂခ နယ္ားခ း္ေရး  း္ ြ္း

▪္ောခ ြ္း  းားခ းာ အ္ ေ အြ္ယ ယတ္ေရး  း္ေသ္လုပတး ၄ြ္း္ေရး  း ခာ္င့္ရန္၊ ္ေန႕သဥ္ား ္္္ား္းာ အ   အြ္ ထ္ဲ္ ထြ္ ီ႕ဲ ထြ္း္ေသရားး္။

(၃)သ္ော ြသ္ီး္ာ အြ္္ ထယ္္လုပ ္ေ  သရ န႕ဲလုပ္္ ာ္္ေ  သ ခာ္သာာ္ားခ းာ အ သထာဲ အြ္ႏွအ ြာ္းမ

▪္ောခ ြ္း  းသ္ေန္ ြ ္  ူား၏သအသး္း  အြ္ား ္ေ  သ္ေ္ထ႕သၾာံ ္ အ႕ာ အ  တသ အရတႏွ ြ ္ ဆာ္ႏွထယ္္ေသ း္။  ြ္ၾာ းားမာ အ ္လုပ ္ေ  ဆရ သ္ေန
္ ြ္ ္ောခ ြ္း  း္သ္ဥတး း္  ြ္ န္းသ ္သ္ အ္ထြ္ သ္  း္သ္ အီာ္လုပ အား အ ္ာ္ၾာထ း္ား  သဘယ္ ္ေၾာ ြ္ ္ သ္ း္။ လုပံအသံ္လုပ ဆရ ္သ္
ဥတး း္ လုပ္္ာား္း္သ္ အဘ ္ေၾာ ြ္ ္ေား ခ ္ား န္း ာ အ သာအလုပ္ားာအလုပ္င့္ရန္၊ သီး္လုပံအသံ္လုပ  ူ္သ္ဥ းာား္း သဘယ္ ္ေၾာ ြ္ လုပံအသံသ သ္ း္ လုပ အား အ္လုပတး
ီ ္ေရ ာ္ း္ ္ အ႕ာ အ္ေားး္ားန္းားး္ ္ သ္ း။္

▪္ောခ ြ္း  း ြ္ၾာ း ြ္ယူ း္ သရ ္ အြ္းသ္ထာ္ ၄ြ္း္ေားး ထန္းားခ း း္ သ္ူ္ူလုပြ္္ သ္ း္။ သ္ေ္ ္လုပ ရန္ီာ္
္ေားး္ားန္းရန္သ ခ န္လုပ အနဲ္ လုပတး ာအ သလုပ္ း္။

▪သဘယ္ ္ေၾာ ြ္  ူ  ္အ႕္ေသ ြ္္ားြ္ၾာ နး္း။ သဘယ္ ္ေၾာ ြ္  ူ္ အ႔ရမံးန ား္ ၾာ နး္း။ ားး္ာဲ   အ႔္လုပ ာအလုပ္ ြ္  နး္း။ ဤနး္းသ္ အြ္း
သဘယ္ ္ေၾာ ြ္ ္လုပ ာအလုပ္ နး္း။ ္္  းာထဲ္ လုပ း္ေ  နး္းာ အ  ံအး္လုပတး္လုပ ာအလုပ္လုပပာ ဘ ္ သ္ားး္နး္း။  ြ္ၾာ း္ေ  သ ခာ္သာာ္ားခ း
လုပ အား အ္လုပတး္ေယဘူယခာခာ ္ေ  သ ပ  ြ္ၾာ းန းား္ားမ း္ လုပ အား အ္ော ြ္းားထန္္ အး္ာ္ာ  း္ာ အ ္ေ္ထ႕ရားး္္ သ္ း္။
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ာခယ္္လုပန႕္္ေ  လုပံအရ လုပ္ာလ ာ အ ္ားြ္္ေ ထ္႕္ေသရန္ ္ ံ ြံအ၍  ံအး လုပ္္ ြး္

▪သ္ အ ခ လုပ္ားခ း္လုပန္ား္ ံအး လုပ္ားမားခ းင့္ရန္၊ သအ္ ံ  ံအး လုပ္ ခာ္ားခ းင့္ရန္၊ သဓ ာ သ ခာ္ားခ း္ အ႕ း္ ္ောခ ြ္း  းားခ းသ္ထာ္ သာထန္္ သ္ေီ ာ္ သာူ

ရ္ေသ း။္

▪္ောခ ြ္း  းားခ းာ အ သ္ေရးလုပပ္ေ  သ ခာ္ားခ းာ အ  ြ္ န္းသ ္္ော ခ ာ္္ေလုပးာ သဓ ာ သ ခာ္ားခ းာ အ  ြ္ န္းသ သဆံအး္ထြ္ ္ ံ ြံအ

 ံအး လုပ္္ေသရားး္။ သဓ ာသ ခာ္ားခ းာ အ သအ္ ံ ား ္္  း္ေသရားး။္

▪ ြ္ၾာ းားမႏွ ြ ္ ဆတ္ော ခ ္္ေ  သ ခာ္ားခ းင့္ရန္၊ ဘ ္ေၾာ ြ္  ြ္ၾာ း  း္ာ အား္း ္ေ္လုပ ္လုပရန္။

▪္ေန ာ္ီလုပ္ ြ္ားး္ သ္ေၾာ ြ္းသရ ားခ းာ အား္း ္ြ္ၾာ  သအသး္း္ေ္လုပ ရန္ာ အ း္။
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▪ာ သၥ္ော ာ  ခာ္ားခ းင့္ရန္၊ ဥလုပား ားခ းင့္ရန္၊ လုပံအသံားခ းင့္ရန္၊ ရ ြ္း္လုပ ခာ္ားခ းင့္ရန္၊ နားူန ားခ းင့္ရန္၊ သတးဆြ္း္ေ  လုပံအားခ း း္ ္ောခ ြ္  းားခ း္ော ာ ္ေရးသ္ထာ္ သာထန္

သ ံအးါြ္ သာခ  းရ   း္။
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ဆရ ား၏လုပပါြလ္ုပ္္ ာ္ားမ သနး္းဆံအး္ ြ္ ္ောခ ြး္  းားခ း ားး္  အ႕္ော ာ ႏွအ ြ ္နး္း။

▪ဆရ ာ အ ္ော ာ  ြ္ယူးလန္ၾာ းားမလုပသၥး္းားခ း္ ြ္ ာဲာ ယ္ႏွအ ြ္ း္။ ၄ြ္း း္  ြ္ၾာ းားမသရြ္းသ္ားသ္ားခ းသ္ေလုပဖ သ္ေ္  ံ၍ ္ော ာ 

္ ြ္းင့္ရန္၊ သ္ေါး္ေရ ာ္္ော ာ ္ ြ္းႏွ ြ ္ ာထန္္ လုပ ္  ံအး္ော ာ ္ေရးသံနသ္ားခ းာ အ သ္ေ္ ္လုပ ၍ ္ော ာ ္ ြ္း္ သ္ း္။

▪  အ႕္ေ  ္ား္းာထ္္ာလုပ္သထ  ြ္ယူ္ော ာ ္ ြ္း း္ ာထဲ္လုပ း္ေ   ခဥ္းာလုပ္ားမ္ သ္ း္။ ဆရ ားရ  သီူးသတသဥ္ီ း္ေ  လုပး ္ေရးင့္ရန္၊

နး္းလုပး ားရ  ္ောခ ြ္း  းားခ း ား ား ္ အ     ္ော ာ ရ္ ြ္း္ သ္ း္။

▪ ္ြ္းသ ခာ္သာာ္နး္းလုပး င့္ရန္၊  ြ္ယူ္ေရးနး္းလုပး ာ အ သ ံအး္လုပ ္ ြ္း း္ သ္ော ြ္းဆံအး္ သ္ း္။ ္ောခ ြ္း  းားခ းာ အယ္လုပ အြ္

 တး န္႕္ော ာ ္ေသားမာ အ ္အ း္ာ္္ေသရန္ သ န္း္ အ္သ္ အာ အ ္ေလုပးလုပပ။ ္ောခ ြ္း  းားခ း ူ္ အ႔ဘ   ္ော ာ လုပပ္ေသ။ ား ြ္ၾာ းလုပပႏွ ြ ္။

▪္ောခ ြ္း  းားခ းသ္ေန္ ြ္  ြ္ၾာ း္ေရးလုပသၥး္းားခ းာ အ သအသး္းားး္။ ား ္္သအားခ း္ေရး  းားး္။ ္ေားး ထန္းားခ းာ အ ္ေ္လုပ ဆ အားး္။ ၄ြ္း္ အ႕ာ အ

ဆရ ာ သား ္္ား္ေလုပးင့္ရန္၊   အ္ေ  ္  ြ္ၾာ းားမာ အ သ ္ေားးလုပထဲ္  အ႕္ ြ္ သသ္ားး။္

▪ာထ္ ္ာလုပ္သထ ္ော ာ ္ ြ္း္ ြ ္ သ ခ န္္ အသ္ထြ္းသ န္းား္ေလုပပြ္းားခ းသထ ္လုပတးသတး္ေသရႏွ္ ္လုပ ာအလ္ုပားမာ အ ္ောခ  နး္း္ေသ း္။

Education Technology 
(Ed 107 B)
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ာ အယ္လုပ အြ္ဥတး္ေဆ ြ္ားမ္လုပ ၍  ြ္ယူ္ော ာ ္ ြ္း္ ြ္  ြ္ယူ္ေရး္ ါန္ာ အ ္ောခ ြ္း  းသ္ေလုပဖ  အ႔ာလ္ဲေ္လုပ ြ္း္ေလုပးႏွအ ြ္ း္။   အ႕္ေ  ္ားၾာ  ခဏ

ာခသ္ာခ ရမ္္္္ေ  သ္ေ္ သ္ေန (၃)ရလုပ္ ရ   း္။

-္ောခ ြ္း  းားခ းသ္ေန္ ြ္  ူ္ အ႕ာ အ ာထ္ ္ာလုပ္ ထြ္ ္ေလုပး္ေ  သ ထြ္ သ္ေရးးာ အ ာာ္ ံာ အရားး္။

-၄ြ္းာဲ   အ႕ ာ အယ္္  ္အြ္္ော ာ ာ အ္ေ  သထား္းရး္ရရ  ္ေသရန္ ာ ခြ္္ားန္သထ ၾာ  းလုပား္း္ေ  သရး္သ ခြ္းသ ္္ဆႏွႏၵ ရ  ရားး္။

-္ေလုပးသလုပ္္ေ  ာထ္ ္ာလုပ္ ထြ္ သ္ေလုပဖားူ္း္္လုပတး  ြ္ ္ေ္ ္္ေ  ္ော ာ  ြ္ယူားမာ အ ္လုပ ရားး။္
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▪ ြ္ၾာ းားမားခ း္ထြ္ ္ေ္လုပ ဆအ  ြ္ၾာ းားမာ အ ားခ းသထ  ံအးၾာ း္။   အ႕္ေ  ္ား္းားခာ္သ ္ ြ္ ္ားြ္္ေ္ထ႕ရ္ေ  သ ခာ္သာာ္ း္ လုပ အား အ

ီ ္ေရ ာ္ း္။

▪္ောခ ြ္း  းားခ းသ္ေန္ ြ္ ား ္္ား ္ေ  သရ ားခ းာ အ ္လုပန္ား္ီြ္ဟ္္္ေသ္ ြ္းင့္ရန္၊ ဆာ္သလုပ္ားမလုပံအားခ းာ အ သ ံအး ခ္ ြ္းင့္ရန္၊ လုပံအားခ းာ အ သအသး္း္ ြ္း ္ ြ္ 

 ူ္ အ႕ား၏ န းား္ႏွအ ြ္ားမ ္ အး္ာ္ာ  း္။ သဓ ာသ ခာ္ားခ းာ အ သအသး္း္ ြ္းင့္ရန္၊ ၄ြ္း္ အ႕ားး္  အ႕ ဆာ္ႏွထယ္ း္ ာ အ္လုပ ္ ြ္း္ ြ ္ လုပ အားအ 

ီ ္ေရ ာ္သထ  ြ္ယူနအ ြ္ း္။

▪၄ြ္းာဲ   အ႕  ္ြ္းသ ခာ္သာာ္ားခ းာ အ ္ေရရ း္ား ္္ဥ ခဏ္္ထြ္ သအသး္းႏွအ ြ္ း္။ ္ောခ ြ္း  းားခ း း္  ူ္ အ႕ား၏န းား္ားမားခ းာအ 

္ားြ္္ေ္ထ႕နအ ြ္္ေ  သရ ားခ းာ အ  ံအးသထဲ္ လုပတး သာခဥ္း ခ လုပ္င့္ရန္၊ သႏွ သ္ ခ လုပ္ရ း္။
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မ်က္ျမမ္္ေ သက္က္ျ ူ္ေပသဳေသမ်သာမ်ား၏ ဳက် ူာ္ေက်ားာ္

▪ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာမ်ား၏ဳသောရျ ူမျက ရေေ  ပရ္ိသည္။ ္ေက်သမ္ာပသာဳသောရျ ူမျမေမႈမ မဘ္ ပမ္ၾကသာ၍ မျဖစ္မရ မ္ိသည္။  ာရေ  ္္တရပရ္ ္ေျ သပ ရျတမ္ာ က္  ရမ ရ

စစႈျမႈစစသ မ ္္ပသာ္ေစမရ ္မ္ပရ္ိသည္။

▪ ္ီဗီစ၊ ကစနျ္  ္သ ကစသနရ္ာမ်သာ္ေ ေ စန္ာ္ေန္ေပသ ္ေတ္္္စမ္ ဳသောရျ ူမျေေ  ္ေစ္ေောပရ္ လစယ္က္္ေပသ ဳေသမဟရ္၊္ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာ

ဳ္ေနျဖမ္ဘ မ်က္ျမမ္္ေ သက္က္ျ ူက ေ ယသမ်သာက ရ ၾကရ္ဘ္ေနစန္္စမ္ ၄မ္ာဳေသ္ ရုက ရ ဳ္ေမ သမ္ဘဳယ က္ ္ျတသာဳေသမ်သာမေ  ေန္လရ ပရ္ိသည္။
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▪ ပမ္ၾကသာမျ္ေ သက္က္ျ ူမ်က္ျမမ္က ေ ယသမ်သာပရ္ ဳမ် ူာဳစသာစာရမျက ရ ဳ္ေ သက္ဳက္ျ  ပရ္ိသည္။ မ်သာစစသ္ေပသပက္စ ္မျ္ ရုက ရ

္ေျ သပ ရျတမ္ာ က္ ျမမ္္ေ္စု ျတမ္ာျဖမ္ဘ   ရမ ရနသာလရ္္ေစမရ မ္ပရ္ိသည္။ န မသ - ဂ္ေဟပကျ္တမ္ာပရ္ လက္္ေ္စုဳသာျဖမ္ဘ ပမ္ယ္ျတမ္ာက   ရမရ 

  ္ေေသက္ပရ္ိသည္။

▪ ဗဟရပရ္္စ္တရက ရ ျမမ္္ေ္စု ျတမ္ာျဖမ္ဘ နသာလရ္မရ မ္ မ ္္မ မရ ္မ္္ေစ ္က ၄မ္ာက ရမ်က္ျမမ္ဳသာျဖမဘ္ ျဖန္ု္ေေ္ေစပမ္ဘပရိ္သည္။ န မသ - စသာဖစယ္

ဳစီဳစန္ (၂)တရ ္္ေပသ ရစသက ရ  ာရျဖမ္ဘ ျ ျတမ္ာက   ရမ ရ  ္ေေသက္ပရ္ိသည္။

▪ မျမမ္္ေ္စု မရ မ္္ေပသ ဳေသမ်သာျဖစ္ပရ္ဘဳ  ရမ္ာဂဂသန္ာမ်သာိသည္။ ္ေမစ္ေၾကာစီာပမ္ာ ာရမ်သာက ရ မ်က္ျမမ္ ာရေ  ္မ်သာ ္ေဖသ္္ေပသမ္ျ ပျတမ္ာက   ရမ ရ

  ္ေေသက္္ေစပရ္ိသည္။

▪ ၄မ္ာ္ ရုပရ္မ ္္ပသာမျက ရက္ရီပရ္ိသည္။ မျ္္ျဖမ္ဘ္ေျ သျတမ္ာ က္ျမမ္္ေ္စုေ္ေပသဳတ်က္ဳလက္မ်သာက   ရမ ရလစယ္က္စစသ နသာလရ္မရ မ္ပရ္ိသည္။

▪ ပမ္ဂေရစ ရက္္ေၾကသမ္ာျ ပ ပရ္ိသည္။ ျမမ္္ေ္စု ေ္ေပသ ဳေသမ်သာက ရ ျ ူျ မ္စီစန္ေန္ တက္တႈမျမ်သာ္ေၾကသမ္ဘ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာဳ္ေနျဖမ္ဘ ပေသက

ပမ္ၾကသာ္ေောက ရ ဳ ္ာဂေရစ ရက္္ေၾကသမ္ာ ပ ေ  မရ မ္ပရ္ိသည္။
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လက္ကမာ္စသ္ေစသမမ္်သာက ရ ဳ္န္ာ ႈ္ စမ္ ဳပာရာျ ူျတမာ္

▪ လက္ကမ္ာစသ္ေစသမ္မ မဘ္  ္္ပက၍္ ေ မ္ာျ ျ ီာလ ်မ္ ္စ္နီာတ်မ္ာစီ္ေပသ္၄မာ္၊ ဳရ ္စရလ ရက္္ေပသ္၄မ္ာ ဳပာရာျ ူေန္္ေျ သပရ  ္ိသည္။

▪ ဖ္္စသဳရ ္ ္ဳ္ေောၾကီာ္ေပသ ဳစ ္္ဳ  ရမ္ာမ်သာက ရ   ရမ ရ္ေ ေလစမ္ေန္ ျ ူဖ ရု္ေျ သေန္ိသည္။ ပ ရုမ ပသ  ္ေမ္္ေပသဳေသမ်သာက ရ   ရမ ရဳကၽစမ္ာေမ္လသ

မရျ္ဖစ္ပရိ္သည္။   ရကႈဘပ ရု  ရမ ရ္ေ ေလစမ္္ေဳသမ္မ ္္ပသာမျမေ   ္က ္ေနသမ္္စမ္ဖ္္မရ္ မဟရ္ိ္သည္။

▪ လက္ကမ္ာစသ္ေစသမ္မ်သာပရ္ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာက ရ ပမ္ၾကသာပရ္မဟရ္္ိသည္။ ပ္္ ရုက ရယ္  ရမ္စသလာရာျဖမ္ဘ က ရယ္  ရမ္မ ္္စရမ်သာက ရ ္ေောပသာေန္

လရ ဳ ္ပရ္ိသည္။ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာဳ္ေနျဖမဘ္ က ရယ္  ရမ္စသလာရာျဖမ္ဘ မ ္္စရက ရ ျ ူ္ေစျ ီာမ လက္ကမ္ာစသ္ေစသမ္က ရ ျဖန္ု္ေေပမ္ဘပရ္ိသည္။ လက္ကမ္ာ

စသ္ေစသမ္မ်သာပာရာ၍ ္စ္စာရ္စ္တရျ ူမ ပသ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာပရ္ လက္ကမ္ာစသ္ေစသမ္ ္ ဳ္ေၾကသမ္ာဳေသ္ ရုက ရ   ရမ ရ ပမ္ယ္္ေလဘလသမရ မ္

မရျ္ဖစ္ပရိ္သည္။
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▪ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာက ရ ဳ္ေော ္္ေပသ ဳဓ ကဳတ်က္မ်သာက ရ ္ေဳသက္တာလရ မ္ာပသာ္ေစျတမ္ာ၊  ္ေမ္္ေပသဳေသမ်သာက ရ  ာရျ စရစရ္ာ္ေပသဳေသျဖမ္ဘ

ဳ္ ရတ်ူ ္္ေစေမရ္ိသည္။ လက္ကမ္ာစသ္ေစသမ္မ မဘ္  ္္ပကျ္ ီာ္ေမာတစန္ာ္ေမာေန္၊ ဳ္ေျဖဳ္စက္္ေနေသက္ ရတ်န္လ  ္ေန္လရ္ာလ ရဳ ္ပရ္ိသည္။

▪ လက္ကမ္ာစသ္ေစသမ္မ်သာပရ္ပမ္ၾကသာမျ္စမ္ မ်သာစစသ ဳ္ေ သက္ဳက္ျ ူ္ေစပရ္ိသည္။ ပ ရု္ေပသ္လရ္ာလစန္စစသေ ရ္လ်သာမျ မျဖစ္ေန္

ဳ္ေောၾကီာပရ္ိသည္။   ရမ ရဖ္္ေန္လရ  ္က စသဳရ ္၊ ဂ်သနယ္မ်သာက ရ ရႊန္ာမရ မ္ပရ္ိသည္။ လ ရဳ ္မ ပသ လက္ကမ္ာစသ္ေစသမ္က ရပာရာ ္၊ ၂ဖက္စလာရာက ရ

မ ္  ပစႈ ္ိသည္။
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ဳျဖ ္ေေသမပ္မ ္ရနာ္

▪ ဳတ် ူု္ေပသ ပမ္ ရန္ာမ်သာ္စမ္ပစႈပသာတ်က္မ်သာ က ္တစသမ်သာျ ူမရ မ္ပရ္ိသည္။ ဳတ် ူုက ရ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာက္ာယ္ေန္ စသမ်သာ္ေောပသာမရ မ္ပရ္ိသည္။

္ေက်သမ္ာပသာမ်သာမ်ား၏ ဳသောရစ္ာစ ရက္မျက ရ ေေ  ္ေစေန္၊ ဳဓ က ဳၾကာနသဂ္မ်သာ  ရ္္္ေဖသ္ေန္ ဳျဖ ္ေေသမ္ပမ္ ရန္ာက ရ ဳပာရာျ ူပရ္ိသည္။

▪ ဳတ် ူု္ေပသ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာ မ္ေေသက္တမ္ ပမ္တန္ာစသမ မဘ္  ္္ပက္္ေပသဳ္ ရတ်ူ ္ ၅တ်က္က ရ ္ေောပသာ သာျ ီာ ပမ္ၾကသာ္ေနစန္္စမ္

  ္ေ္စု မျမျ ူိသည္။

▪ ပ  ၸာပေသမ်သာဳ္ေနျဖမ္ဘ  ရစသၦမ်သာက ရ မရ္ပ ရု္ေျဖေ မ္ာ္ေၾကသမ္ာ ပေရ ္ျ ပေန္ပမ္ ရန္ာမ်သာက ရ ဳပာရာျ ူၾကပရ္ိသည္။

▪ ဳတ် ူုပရ္ စမ္ာပ ္တ်က္ ဳ္စက္ ရႊန္ၾကသာတ်က္မ်သာက ရ ္ေ ာၾကပရ္ိသည္။

▪ ဳတ် ူုပရ္ ပမ္တန္ာစသမစတမ္မ မဘ္ ပမ္ၾကသာ္ေနစန္္စမ္ ပမ္ ရန္ာမ်သာက ရ ဳပာရာတ်ၾကပရ္ိသည္။

▪ ဳတ် ူုက ပမ္ ရန္ာမေ  မႈ မပမ္္္္ပလ ရ ဳတ် ူုကလရ္ာ ျ  ္ရက္ပ ရု လ  ဒ္န္ာလ ရၾကပရိ္သည္။
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ဳ္ေ စ္ေ စ ဳၾကာနသဂ္

▪ ပန္ု ေ မ္ာ္ေပသပမ္ ရန္ာျဖမ္ဘ ပမ္တန္ာစသက ရ စပမ္ ္ိသည္။ ပန္ု  ေ မ္ာ္ေစ္ေပသ ဳေရ္က ရ ္ေ္သမ္ာ ္ိသည္။
▪ ္ေျတသက္္ေပစု ္ေစ္ေပသ Marker က ရပာရာ ္ိသည္။
▪ ဳ္ေေသမ္မ် ူာစာရက ္ေကသမ္ာစစသျ ပ္ေပသ္လရ္ာ ဳျ သမ မဘ္ ဳနက္္ေေသမ္က ဳ္ေကသမ္ာပာရာဳေ မ္ာပာရာျဖစ္ပရ္ိသည္။
▪ ပမ္ ရန္ာဳျဖစ္ဳစစ္ျဖစ္ ္္ေစိသည္။ Projector screen ပရ္္ေောပသာမျ္ေၾကသမ္ဘ  ်က္စီာ္ေစမရ မ္ပရ္ိသည္။
▪  ာရမ န္လက္္ေောက ရ မပာရာ ္မ မဘ္ိသည္။  ာရမ   ္္ေပသ  ာရစာက ရ ပာရာ ္ိသည္။ ဳစ ် ူာ္ေောပ္္ ရုပရ္ ပ  ္ၾကီာစစသ္ေောၾကမရ္ိသည္။ 3-4 cm ပရ္ ဳ္ေကသမ္ာပာရာ
ျဖစ္ပရိ္သည္။ ဳ္န္ာ္ေနသက္  ရမ္ာမ ဖ္္ၾကရ္ဘ ္ိသည္။

▪ ပမ္တန္ာစသ မစတမ္္စမ္ မသက ရ ပမ္ ရန္ာ္ေ ေ္စမ္္ေောမရ္က ရ ၾက ူ္မ္ စီစန္ ္ိသည္။
▪ ပမ္ ရန္ာ္ေေ ု ္ရ္ဘ္ရ္ဘ္စမ္မေ ္ ္မ မဘ္ိသည္။ ္ေေသမ္ျ န္ဟ္္မျ မျဖစ္္ေစေန္ပ္  သာ ္ိသည္။
▪ ဳပာျမ မ္ဘျ ီာ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာက ရ ္ေျ သ ္ိသည္။ ပမ္ ရန္ာက ရမ္ေျ သ ္မ မ္ဘိသည္။
▪ ဳဓ ကဳတ်က္မ်သာက ရ ္ေောျ ေန္ ဳျ သ(ပ ရု)ဳနက္္ေေသမ္မ မ္က ရ ဳပာရာျ ူ ္ိသည္။ ဳျတသာဳ္ေေသမ္မ်သာက ရ ပီာပန္ုက စၥ္ စ္တရဳ ္စက္ပသပာရာ ္
▪ စသမ်သာပမ္ ရန္ာ္ေ ေ္စမ္ပ  ္ျ ီာမျ စ္္ပ  ္ ္္ေစမ မဘ္ိသည္။ မလ ရ္ေပသဳေသမ်သာက ရ ဖ်က္ စ္ ္ိသည္။ ပ ရု္ေပသ္ပ  ္ျမန္ျမန္မဖ်က္မ ္ေစေန္ ပ္ ျ ူ ္ိသည္။
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Microsoft powerpoint , Interactive white board, Overhead Projector

▪ Slide မ်သာျဖမ္ဘ ကစနျ္  ္သ၊  ္ေ္  စူမ္ဘ ပာရာျ ီာ Interactive white board ္စမျ္ ပမရ မ္ပရ္ိသည္။

▪ စသလာရာမ်သာ၊  ာရေ  ္မ်သာ၊  ာရပႈစမ်သာ၊ ဳပာမ်သာ၊ ဗီဒီယ ရ ာရမ်သာ၊ ္ေ ္မ္ာစ ္ သာ္ေပသဳေသမ်သာ  ္ေမ္မရ မ္ပရ္ိသည္။ Slide မ်သာက ရ ကစနျ္  ္သ၊ Digital

Projector ျဖမ္ဘ ္ေက်သမ္ာတန္ာ Screen ္ေ ေ္စမ္ျ ပမရ မ္ပရ္ိသည္။

▪ ကစနျ္  ္သဖ ရမ္မ်သာ၊ ္ေက်သမ္ာ Interactive စာနစ္မ ဖ ရမ္မ်သာက ရ ပာရာျ ီာ ျ ပေန္၊ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာပရ္လရ္ာ ၄မ္ာ  ္ရုက ရ ေယ္မရ မ္ၾကေမရ္ိသည္။

▪ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာက ရက ရယ္  ရမ္ powerpoint ျ ပေန္ လရ ္ဖ ရု ္ေျ သမရ မ္ပရ္ိသည္။   ရပ ရုဳသာျဖမ္ဘ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာပရ္ ကစနျ္  ္သနရ္ာ ရသ

ပာရာျ  ာ္ေလဘလသေန္လရ္ာ လျာု္ေပသ္မျျဖစ္ပရ္ိသည္။ ဳ္န္ာ ႈ စ္မ္ပာရာျတမ္ာျဖမ္ဘ ပက္ပစယ္္ေောစစမ္ာေရ္လရ္ာ ျမမ္ဘမသာ္ေစမရ မ္ပရ္ိသည္။
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ကစနျ္  ္သ, Interactive white board,ပာရာေသ စ္မ္ မ်သာစစသၾကာူ္ေ စု္ ေ္ေပသ ဳျ စ္မ်သာ

▪ Screen္ေ ေ္စမ္ စသလာရာမ်သာပ  ္မ်သာ္ေနပရ္ိသည္။ စရစရ္ေ ္မ္ာ ၆လရ မ္ာပသဳမ်သာပာရာပာရာေန္ိသည္။

▪ Arial, Tahoma စ္ေပသ Sans Sarif font (စသလာရာမ်သာက ရ ပာရာ ္ိသည္။)ဖ္္ေန္လစယ္မရ္ိသည္။

▪ Font 28 မ မဘ္   ရၾကီာ္သက ရပာရာ ္ိသည္။ ဳတန္ာဳ္ေနသက္မ ဖ္္ၾကရ္ဘ ္ိသည္။

ၾကသာတာ စၥရ္ာ၊ ဳပာ၊ ဳေရ ္မ်သာမ ႈု ျတမ္ာ

▪ Animation စပရ္မ်သာ ႈုပမ္ဘပရ္ိသည္။
▪ ပလရ က္္စ္တရမ ္စ္တရ ဳက္ာဳ္ေျ သမ္ာ၊ Animation မ မ္ဘ ပလရ ရက္္ေနသက္တာပ  ္ေျ ္္ေ စာမျမ်သာ္ေၾကသမ္ဘ ဳဓ က ပမ္ၾကသာပ ေ  ္ေစလ ရ္ေပသ
ဳ္ေၾကသမ္ာဳေသ ္ေ ်သက္ပစသာမရ္ိသည္။ ပမ္ဘ္ေ္သ္ပလ ရ Font မ မ္ဘ ဳ္ေေသမ္က ရ တႈစျတသာျ ီာပာရာ ္ိသည္။

▪ Powerpoint Slideမ်သာပ  ္ေ ရ္လ်သာလစန္ာ ္ကလရ္ာ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာျ ူေမရ္ဘ လရ ္မန္ာ၊ ္ေလဘက်မ္ဘတန္ာမ်သာမ ္မရ မ္္ေ္သဘိသည္။  ရ ု္ေၾကသမ္ဘ
္ေက်သမ္ာပသာမ်သာ ပ္ေမသ္ေ ္က္္ေစမျက ရ   တ ရက္္ေစမရ မ္ပရ္ိသည္။

▪ Bullet point မ်သာပ  ္မ်သာမ်သာမပာရာပမ္ဘိသည္။ Presentation Software မ်သာ္ေၾကသမ္ဘ ္ေက်သမ္ာပသာ ပ  ္မ်သာ္ေပသစသမ်သာက ရ ၾကာူ္ေ္စုေ္သ
လ ရက္မမ ျီဖစ္္္္ပရ္ိသည္။
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▪ ကစနျ္  ္သမ်သာပရ္ ္မ္ျ ္ေောဳ္စက္ဳ ္ာ္ေကသမ္ာမစန္္ေပသက ေ ယသမ်သာျဖစ္ၾကပရ္ိသည္။ ဳ္ေၾကသမ္ာဳေသမ်သာက ရ စရစရ္ာ သာပျဖမ္ဘ

္ေက်သမ္ာပသာမ်သာဳ္ေနျဖမ္ဘ ပာရာလ ရၾကပရ္ိသည္။

▪ ္ေမသ္္ေ္သ္ကသာစက္ျ မ္ပရ္ ကစနျ္  ္သ က် ္ ရေီယယ္က ရ ္ေလဘလသမရ မ္ပလ ရ မ တမ္ပရ္က္ေလာဳ္ေၾကသမ္ာ ဳမ္္သနက္မ ္ေလဘလသမရ မ္

ပရ္ိသည္။ ပ ရု္ေပသ္လရ္ာ ကစန္ျ  ္သ ပာရာ၍ စရ္ေပသမ္ာေေ  ္ေပသ ဳေမ္ာဳျမစ္္ ရုက ရ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာက ရ မယ္လရ ပာရာေမရ္ဟရ မ္ေျ သ ္က

္ကယ္လက္္ေ္စု မေဳ္စက္ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာျ မ္ပမ္မရ္မဟရ္္ ္ိသည္။

▪   ရုဳျ မ္ ကစန္ျ  ္သမပရာာ္္္ပ္မ်သာ ္ေလဘလသမရ မ္မရ္မဟရ္္္ေ ိသည္။ ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာပရ္ Word Processor, Spread sheet, Data

base, Email, Internet မ်သာပသပာရာ္ေနျ ီာ ္ကယ္လက္္ေ္စု မေက ရ မယ္လရ ဳပာရာတ်ေမရ္က ရ လစ္ဟမ္ာ္ေစမရ မ္ပရ္ိသည္။   ရု ျ မ္

္ကယ္ လက္္ေ္စု မေ္စမ္ လရ ္က ရမ္ေန္ ျ မ္ပမ္မရ္ မဟရ္္္ေ ိသည္။
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Internet (ဳမ္္သနက္)

▪ World Wide Web ျဖမ္ဘ ပန္ာ္ေ ္မ္ာပယ္မ မ္ဘတ်ီ္ေပသ ကစနျ္  ္သမ်သာက ရတ် ္္ပက္ သာပရ္ိသည္။ ပက္ပစယ္မရ မ္ပလ ရ စသၾကရ္ဘ္ ရ္က္လရ 

စရ္ေပသမ္ာမရ မ္ပရ္ိသည္။

▪ ္ေလဘလသ္ေော စၥရ္ာမ်သာက ရ ဳမ္္သနက္မ ဳလကသာ္ေ ာပရ္ိသည္။ ဳစ ရာေဌသနမ်သာ၊ ကရမၸဂီမ်သာ၊ ဳဖစႈု ဳစရ္ာမ်သာ၊ ျ ္ရ က္မ်သာ၊ ျ တန္ာမ်သာ၊

လရ ္ဳသာ္ေ ာ ရဳ ္စရမ်သာ၊ လ  ဒ္န္ာ္ေောဳဖစႈုမ်သာ၊ ကၽစမ္ာက်မ္ပ္မ်သာ၊ ္ ရုပရ္ ဳတ်က္ဳလက္မ်သာက ရ ဳမ္္သနက္္စမ္ ္ေ ာ သာပရ္ိသည္။

▪ မရ္ပ္မပ ရ ဳ္ေၾကသမ္ာဳေသက ရ္မျ္ မရ မ္ပရ္ိသည္။  ္ေမ္္ေပသဳ္ေၾကသမ္ာဳေသပရ္ ပ  ္မပ ရာပစမ္ာ ္က မရ္ပ္မ လရ္ာ ျဖ္္မရ္မဟရ္ ္ိသည္။

▪ ပ ရု္ေပသ္လရ္ာ  ္ေမ္္ေပသဳ္ေၾကသမ္ာဳေသမ်သာမ်ား၏ ဳေရ္ဳ္ေပစာပရ္မရီမ ်၊ ဳမ္္သနက္္စမ္ ဳ္ေ သက္ဳ သာေ သျတမ္ာပရ္ စ ္္

ရစ္ဖစယျ္ဖစ္ပလ ရ ကာ္ေကသမ္ာ၍္ေ္စု ျ န္လ ်မ္လရ္ာ ္ေ ်သ္ေႊမ္ဖစယ္ျဖစ္ပရ္ိသည္။ ေ သ္ေဖစမျစစမ္ာေရ္မ မဘ္ မ်သာစစသ ပက္စ ္ပရ္ိသည္။
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ပမ္ၾကသာျတမာ္မ်ား၏ နီာ္ရ္တ်က္မ မ္ဘ ေရ္ေစယ္တ်က္မ်သာ

▪  ရသ္ေောေရ္ေစယ္တ်က္မ မဘ္နီာ္ရ္တ်က္မ်သာပရ္ ပေသမ်သာမသက ရေေ  ေန္္ေမ ်သ္လမ္ဘပရဘ္္ ရ္ေ္သမ္ာေ မ္ာလမ္ာျ ္္ပသာ္ေပသ ဳပ ရျ ူတ်က္

မ်သာျဖစ္ၾကပရ္ိသည္။ ၄မ္ာဳတ်က္မ်သာက ရ ဳၾကမ္ာဖ်န္ာ ာရစာျဖမ္ဘ ္ေဖသ္ျ ၾကပရ္ိသည္။ န မသ-

- ္ေောပသာ္ေပသ ဳဂၤလ  ္မသပသျဖမ္ဘ ပက္ပစယ္မရ မ္ေန္္ေက်သမ္ာပသာမ်ား၏စစမ္ာေရ္က ရ္ ရာျမ မဘ္ေန္

- ကမသၻမ်ား၏ ဳဓ က မသပသ္ေောမ်သာမ မဘ္  ္္ပက္၍ နသာလရ္ျတမ္ာ လ ရလသာျတမ္ာက ရ ္ ရာ္က္္ေစေန္

- ္ေက်သမ္ာပသာမ်သာက ရယ္္ ရမ္္ ရာတ်ႈုပန္ာပစ္္ီ စမ္္ေပသ ္ေဖသ္ျ မျ္စမ္  ္ေမ္္ေစ္ေောဳ္စက္ ဳတစမ္ဘဳလမ္ာမ်သာက ရ ္ေဖသ္ ရ္္ေန္

- ပ  ၸာပ ရမ္ေသ စ္ာစမ္ာေ သ္ေဖစမျ ဗဟရပရ္ မ မဘ္ နသာလရ္မျမ်သာ ္ရ္္ေပသက္ေန္

▪ ဳတ် ူု္ေပသ ေရ္မ န္ာတ်က္မ်သာပရ္ ္ေက်သမ္ာပသာေျ္ေ သမ္ဘမ ေျျမမ္ျတမ္ာ က္ ပေသမ်ား၏ေျ္ေ သမ္ဘမ ေျျမမ္ျတမ္ာက ရ နီာစသာ္ေ ာပရ္ိသည္။ န မသ-

- ဤပမ္ေ ရာမ်ား၏ ဳဓ ကေရ္ေစယ္တ်က္ပရ္ လက္လီျဖန္ုျဖ ာ္ေေသမ္ာတ်ျတမ္ာမ်ား၏ ဳ္ေျတတာက ရ စ္ာစမ္ာပာရာပ ္ျတမ္ာျဖစ္ပရ္ိသည္။

- ဤ္ေလဘက်မ္ဘ္ေောနရ္ာလမ္ာစန္ဳစရဳ္ေောပရ္ ကစနျ္  ္သ  ေ ရဂေမျ္ ူျတမ္ာမ်ား၏ ဳ္ေျတတာဳ္ေၾကသမ္ာဳတ်က္မ်သာက ရ မ ္္ပက္ေန္ျဖစ္ပရ္ိသည္။

ED 108A (principle 
of learning)
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ပညာေရ းတြင္ ရရုျပ ေ ာြငာေရ ာ င့ုျွြင ခင္း၊ ွ်ဥင ့ပငမႈ

သြငၾ့ာ ေလာလာုျွြင  ္း၏့္ွ့်ငသညင ့ၽတမင ့်ြငမႈး ငွရွရ့၏ရ ရရ ၏ေ ေရ ့၏ရဥဥ းညငပပ့ မ းငမ၏ေ ေသာ တမင ရညင့၏ရ ုျမ ြငားြငေပ ုျွြင 

သညင ေလာလာမႈလရပငြငင  ဥငမ်ာ  ္ေ့ာြင ဆ ရ ေရတ ွ်ြးငွ့်ငုျ  ငသညငစ္သည္။ ၄ြင လရပငြငင  ဥငမ်ာ ား၌ သရရပငုျပရ ြင လြင ုျပသုျွြင ခ ြငာ ေ့်ာြင သာ 

မ်ာ ေလာ့်ြငာွငင မ်ာ လညင ပပဝြငသညငစ္သည္။ ေ့်ာြင သာ မ်ာ  လရ၏္ပငွ့်င့၏ရ ုျပညငာဝေ ေသာ လရပငေဆာြငမႈမ်ာ ေရတ ွ်ြးငုျွြင းတြင

ေ္ာ့ငပပး၏ရုပပဝြငၾ့သညငစ္သည္။

- ရရပငပ၏ရြင ဆရ၏ြငရာ  ၏းငပ၏ရြင ဆရ၏ြငရာ တမ ငရညငုျ ြငာ ေလာလာသြငၾ့ာ ုျွြင 

- ေလာလာရေသာ္ွ့်ငမ်ာ ခင္း၊ မ းငမ၏ေ ရငငေလာလာုျွြင 

- ေလာလာုျွြင  ဆ င့ ပငမႈမ်ာ ခင္း၊ ရ ြင ုျပုျွြင ခ ြာင ဆ ရ ုျ းငမႈမ်ာ 

- ္ြးူ္ဆ းညငေဆာ့ငုျွြင ခ ြငာ ထ၏ေရာ့ငေသာ ေလာလာုျွြင မ်ာ ပပဝြငၾ့သညငစ္သည္။
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▪ ဆရား၏ရြင သညင ေလာလာသြငၾ့ာ မႈရညငရတြးငွ့်ငမ်ာ ရရ ၏ေရ ္းတ့င ပပဝြငၾ့သညငစ္သည္။ Bloom  ရ ြင ုျပွ့်င္ေထာ့င္ထာ းတြင
ေလာလာမႈခ ြငာပးငသ့ငေသာငြးငပြးင့၏ရ ေ္ာ့ငပပ္ ၏းင္ပ၏ရြင ၂ွရ ့၏ရွတြဲုျွာ ေပ ေ ခရ၏ြငသညငစ္သည္။

▪ ပထမ္ွ့်င္ေငုျ ြာင ေ့်ာြင သာ မ်ာ ့၏ရ ္းငင း့ငေ ုျပဥ သူး၏ရု ေလာလာမႈးတြင  ၏းငဝြင ာ ွ့်င့၏ရ ုျပသေ သညငစ္သည္။ ဥပမာ -
သ၏ပၸ  မင သပငမႈးတြင  ၏းငဝြင ာ မႈ ုျပသုျွြင 

▪ ေ့်ာြင သာ မ်ာ   ာေပေလာလာမႈ္ေပပၚ ္ေပပြင လ့ကၡာေဆာြငေသာ လ၏ရလာ မႈရ ၏ေ ုျွြင သညင ္း၏့္ွ့်ငုျ  ငုျပဥ 
ဆရာ ၾ့၏  ပမင ္ာ ထရးငမႈခင္း၊သ၏မင သတြင ဆတြဲေဆာြငလႈ လေဆာငမႈခင္း၊ ုျပငငလညင္ာ ုျ ညငားြင မႈခင္း၊ လူသာ း၏ရလ  ၏းငဝြင ာ ွ့်ငခင္း၊
ေ့်ာြင သာ မ်ာ ခ ြငာ သြငၾ့ာ မႈေလ ်ာငညဥေ မႈခ ြာင း့ြးငာလ့ငေးတု ြဝခ ြာင ေလ ်ာငညဥေ မႈ း၏ရလသညင မညငသညာင ေငရားတြငမဆ၏ရ
ပးငသ့ငလရပငေဆာြင ရ ၏ေငေ မညငစ္သည္။

▪ ္ုျွာ ေသာ ္ ၏းင္ပ၏ရြင ္ေငုျ ြာင ေလာလာသူမ်ာ ့၏ရ ပ၏ရမ၏ရသး၏ထာ လာေ ုျွြင ခင္း၊ သူး၏ရလ ြး ရၾ့ညငွ့်ငမ်ာ ခင္း၊ ွ ြးူွ့်င ၏းငသေြာ
ထာ မ်ာ ခင္း၊ ွ  ာ မႈမ်ာ ့၏ရ လညင သး၏ထာ ေလာလာေ ခရ၏ြငမညငစ္သည္။ ၄ြင ွ ြးူွ့်ငမ်ာ သညင

- ေဆ လ၏ပငမေသာ့ငုျွြင ္းတ့င ပ၏ရမ၏ရလ့ငွ ေသာ သေြာထာ ရ ၏လာေ ုျွြင 
- လူမ၏်  ြာသာေပပြင   ရ လူလ္ တြုဲ ္ ညင ့၏ရ းငင ၏ရ ထာ းးငလာေ ုျွြင 
- ့်ငင မာေသာ ္ ာ ္ ားတြင ၏ရြငြာ ္ေရ ၾ့ဥ ပ ရ့၏ရ လ၏ရလာ ုျွြင  ေသာ ဥပမာမ်ာ ့ြဲာသ၏ရု ဥဥ းညငွ့်ငမ်ာ ့၏ရ ထာ ရ ၏ုျွြင ုျ  ငသညငစ္သည္။
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သြငွငင  ာ ၏့ရ မသြငၾ့ာ ွြငးတြင ၾ ၏့ းြငုျပြငဆြငုျွြင 

▪ သြငွငင  ာ့၏ရ ုျပြငဆြငုျွြင သညင ဝ၏ဇ ာပညာ ုျ  ငသညင စ္သည္။ သ၏ပၸ ပညာမဟရးငခင္း၊ ေပ ထာ ေသာ ရညငရတြးငွ့်ငမ်ာ ့၏ရ လ ရ ဝုျပညငာဝေ ရငင
လ ရ ဝုျ  ငခရ၏ငြငေသာ သြငွငင  ာဟူသညင မရ ၏စ္သည္။ သ၏ရုေသာငလညင ေ္ာ့ငပပ ္ွ့်ငမ်ာ သညင ္ေရ ၾ့ဥ ဆြဲုျ  ငသညငစ္သည္။

- ရညငမ ငင ွ့်ငမ်ာ ့၏ရုျပညာငဝေ ရငင သြငွငင  ာမ်ာ ့၏ရ ုျပြငဆြငသြငာသညငစ္သည္။
- သြငွငင  ာ ရညငရတြးငွ့်ငေဆာြငရတ င့ွ့်ငသညင ေ့်ာြင သာ မ်ာ ့၏ရ ရ ြင လြင ေ ရမညငစ္သည္။
- ေငာ့ငဆ ရ ရရ ၏မညငာ  တမ ငရညင့ၽတမ င့်ြငမႈး၏ရုသညင းးငခရရ၏ြငသိင္သ၍ လ င့ေးတု ုျ  ငခရ၏ရြငမႈ ရ ၏ရမညငစ္သည္။
- သြငွငင  ာမ်ာ ့၏ရလတြးငရာမ ွ့ငရာြးရး ၏ရ ၏ တာ  ဥ ဥငရမညငစ္သည္။
- ေ့်ာြင သာ မ်ာ  လရပငေဆာြငရမညငာလရပငြငင  ဥင္လရပငမ်ာ သြငၾ့ာ ေရ ငညင လမင မ်ာ ပပဝြငရမညငစ္သည္။
- ေ့်ာြင သာ မ်ာ သညင း င့ၾ့တ တာေလာလာသြငၾ့ာ မႈးတြင ပပဝြငရမညငစ္သည္။ ဆရာေုျပာသမ ် ြာမ မးရငငု ုျပငငြြဲ

လ၏ရ့ငငာေငုျွြင မုျ  ငသြငာစ္သည္။
- သြငွငင  ာ့၏ရ ုျပြငဆြငမႈသညင ေ့်ာြင သာ မ်ာ  သေြာသြာဝခ ြာင ့၏ရ့ငညဥရမညငစ္သည္။
- ဆရာသညငမ့်ငုျမြငရ ႈြင ုျပေသာ သြငေထာ့င့ူုျပ ့၏ရ၏ြးာမ်ာ ့၏ရ သ ရ ုျပဥ ရ ြင လြင းြငရမညငစ္သည္။
- ေ့်ာြင သာ မ်ာ ့၏ရ း င့ၾ့တ တာပပဝြငလာေ ရငင လႈ ုေဆာငရမညငစ္သည္။ ေ္ာြငုျမြငမႈခင္း၊ ရညငရတြးငွ့်ငခင္း၊ ေပ်ာငရ ြင တာပပဝြငမႈခင္း၊

ုျပငငလညငေးာြငားြင ွရ၏ြငမာေ္ာြင္ာ ုျ ညငာမႈခင္း၊ ဥဥ းညငွ့်ငသးငမ းငမႈ ္း၏ရြင ုျပြငဆြငရမညငစ္သည္။

ED 107D (lesson 
Planning)
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- ေ့်ာြင သာ မ်ာ   ၏းငဝြင ာ မႈခင္း၊ ေ့်ာြင သာ မ်ာ ခ ြာင ေလ်ာငညဥမႈခင္း၊  ၏ငငေွပၚမႈခင္း၊ ပေဟဠ၏္ေုျ ရ ာမႈခင္း၊ ပညာေရ ့ ာ မႈမ်ာ ပပဝြငရမညငစ္သည္။

- မ်ာ  တာေသာ ေဆာြငရတ့ငလႈပငရ ာ မႈမ်ာ သညင ၾ့၏ းြငေမ ်ာငမ ငင ထာ သညငထ့ငပ၏ရမ၏ရ ၾ့ာရ ညငသညငစ္သည္။

- ေဆာြငရတ့ငမႈ း ငွရ့၏ရ ေ ာ ဥ  တာုျပဥ  ဥ ေသာေ့်ာြင သာ မ်ာ ္းတု င ဆ့ငလ့ငလရပငေဆာြငရမညငာလရပငြငင  ဥငမ်ာ ွ်မ းငေပ ုျွြင ခင္း၊

္ဆ ရ သးငမရ ၏ေသာ လရပငြငင  ဥငမ်ာ ့၏ရ ွ်မ းငေပ ုျပဥ မညငသူမဆ၏ရ လရပငေဆာြငခရ၏ြငေရ ္းတ့င း င  ရး ငွရ့၏ရ

ေပ ထာ ုျွြင း၏ရလပပဝြငသညငစ္သည္။

- မ်ာ  တာ့၏ရ ုျပ ုျပြင ဥ ဥငေပ ပပစ္သည္။ သြင ၏ရု့ရငငသတာ းာ္ဆ၏ရ ဆ ရ ုျ  ငသညငစ္သည္။ ုျပြငဆြငုျွြင သညင ္ွ်၏ငင့၏ရ မဆ ရ ရ ႈ ေ ပပစ္သည္။ ္ုျမြဲးငင ေငာ့င

သြငွင င ာ ရ ၏ေငမညငစ္သည္။

- ေဆာြငရတ့ငရမညငာလရပငြငင  ဥငမ်ာ ့၏ရ ့တြဲုျပာ ေသာ ရ္ပင ရမ်ာ ္းတ့ င ္ ဥငလရ၏့ငေသာင၄ြင ခင္း၊ ္ုျပ၏ ြငေသာင၄ြင ေပ ခရ၏ြငသညငစ္သည္။
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သြငွငင  ာ မ်ာ ့၏ရ ္ ခင္း၊ ္လြးငခင္း၊ ္ဆ ရ  ေသာ းညငေဆာ့ငမႈ္း၏ရငြင  ဥ ဥငထာ ရမညငစ္သည္။

္ 

- ္ရြင့ုျပဥ ွြဲာေသာ ္လရပငမ်ာ ခ ြာငဆ့င ပငေ ရမညငစ္သည္။ ေ့်ာြင သာ မ်ာ  သြငွငင  ာပပ္ေၾ့ာြင ္ရာမ်ာ ခ ြာင မ၏းငဆ့ငေပ ရမညငစ္သည္။

- သြငွငင  ာ ရညငရတြးငွ့်ငသညင ရ ြင လြင ရမညငစ္သည္။ ္ွ်၏ ုေသာ ဆရာမ်ာ သညင ရညငရတြးငွ့်ငမ်ာ ့၏ရ  းငုျပေလာရ ၏သညငစ္သည္။

သ၏ရုေသာငလညင းရာဝြငပ ရသသာငငထ့ငပ၏ရေလ်ာာငြဲ တာ္ ပ်ရ၏  သြငာသညငစ္သည္။

- ္ ပ်၏  ေသာေဆာြငရတ င့မႈ့၏ရ သး၏ထာ ုျပ လရပငရမညငစ္သည္။ းွရွရ့၏ရ းဥ ွးငုျပဥ  ရမညငစ္သည္။ ုျြ၏မငသ့င တာ  ရေသာ လရပငြငင  ဥငခင္း၊ ေရာ့ငရ ၏လာ

သညင ာ္ွ်၏ငင္မ်၏  မ်၏  ေပပၚ မူးညငုျပဥ လရပငေဆာြငရမညငာလရပငြငင  ဥငမ်ရ၏  ခ ြာင  သြငာသညငစ္သည္။
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သြငွငင  ာ ္လြးင

▪ ေ့်ာြင သာ မ်ာ ပပဝြငရမညငာလရပငြငင  ဥငမ်ာ ့၏ရ ္ ပ်၏  သြငာသညငစ္သည္။ သြငၾ့ာ မႈသညင ့ၽတမင ့်ြငမႈး ငွရွရ့၏ရ ရရ ၏ေ ရငင ္း၏့ထာ ပပ့

ေ့်ာြင သာ မ်ာ ္ေငုျ ြငာ လ၏ရ္ပငေသာ ရ ြင ုျပမႈမ်ာ ့ရ၏ ရရ ၏ုျပဥ ့ာ ္ေသ  ၏းင့၏ရ ုျပ လရပငရမညင့ ၏ရ သး၏ထာ ေ ရမညငစ္သည္။

▪ ၄ြင ငညင ုျ ြာင ေ့်ာြင သာ မ်ာ ္ေငုျ ြာင ြာလရပငရမညငစ္သည္။ ြာုျ  ငလ၏ရုလရပငသညငစ္သည္။ ြာ့၏ရလရပငင၏ရြငရငငေမ ်ာငလြငာွ် င့ရ ၏သညင  သညငး၏ရု့၏ရ

ေးတု ုျမြငသ၏ရ ၏ၾ့မညငစ္သည္။ ၄ြင ေငာ့ငရညငရတြးငွ့်ငမ်ာ းတြင ုျပသထာ ေသာ္ရညင္ေသတ မ်ာ း၏ရ ပတာ လာေ ရငင ဥဥ းညငွ့်ငုျ ြငာ

ေလာ့်ြငာ မႈမ်ာ ့၏ရ ုျပ ေ သြငာသညငစ္သည္။

▪ ့္ြးငိင္သ၍ သြငွငင  ာသညင ့ၽတမင ့်ြငမႈထ့င ပပဝြငေသာ ္ွ့်င္လ့ငမ်ာ ့၏ရ ္း၏့ထာ ပပ့ ၄ြင ္ွ့်င္လ့င ၏့ရ ရရ ၏ေ ရငင

လ၏ရ္ပငေသာ လရပငေဆာြငွ့်ငမ်ာ ့၏ရ ေပ ရမညငစ္သည္။ ေ့်ာြင သာ မ်ာ ္ေငုျ ြငာ ပရ   ့၏ရ းညငေဆာ့ငရမညငစ္သည္။

▪ ေ့်ာြင သာ မ်ာ ဆ့ငလ့ငလရပငေဆာြငသလ၏ရသူး၏ရု ္လရပငမ်ာ ့၏ရ ုျပ ုျပြငရမညငစ္သည္။ သူး၏ရုြာသာ  ငေဆ ေ မႈ့၏ရ

ပ၏ရေ့ာြင  တာုျပ ေ ရ မညငစ္သည္။
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္ဆ ရ သးငုျွြင 

▪ သြငၾ့ာ ေလာလာွြဲာေသာ္ရာ့၏ရရ ြင လြင  တာခင္း၊ ္း၏ရုျွ   ိင္သ၍မ းငသာ ေ ရမညငစ္သည္။ ေငာ့ငသြငွငင  ာ့၏ရ ဆ့ငလ့ငသြငၾ့ာ မညငာ

ည ငငၾ့ာ ွ့်င့၏ရလညင ေထာ့ငုျပရမညငစ္သည္။

▪ သြငွငင  ား ငွရးတြင လ၏ရလာ ေသာွ်မ းငထာ သညငာ ရညငရတြးငွ့်ငမုျပညာငဝွြဲုပပ့ သြငွငင  ာ္ ဥ္ ဥင့၏ရ ‘ပပဝြငေသာ္ေၾ့ာြင 

္ရာ’ ခင္း၊ ‘ငညင လမင  ဥင’ ခင္း၊ဆရာ လရပငရပငမ်ာ ခင္း၊ ေ့်ာြင သာ  လရပငရပငမ်ာ  သုျ ြငာ  ဥ ဥငရမညငစ္သည္။

းြငုျပုျွြင ခင္း၊ ္သ ရ ွ်ုျွြင ခင္း၊ သ ရ သပငုျွြင 

▪ ္ုျွာ ငညင ုျ ြငာ သြငွငင  ာမ်ာ ့၏ရ းညငေဆာ့ငုျွြင သညင းြငုျပုျွြင ခင္း၊ ္သ ရ ွ်ုျွြင ခင္း၊ သ ရ သပငုျွြင ငညင လမင  ဥင့၏ရ သ ရ ုျွြင ုျ  ငသညငစ္သည္။

▪ သြငွငင  ာ္သ င့၏ရ းြငုျပရမညငစ္သည္။ ေ့်ာြင သာ မ်ာ ့၏ရ ေလာလာသြငၾ့ာ မႈးတြင ္သ ရ ွ်ရမညငစ္သည္။ ေ့်ာြင သာ မ်ာ ြာ့၏ရေလာလာသြင

ၾ့ာ ွြဲာသညင့၏ရလညင သ ရ သပငရမညငစ္သည္။

▪ းြငုျပုျွြင မ သ ရ သပငုျွြင ရပငးငငုုျွြင ့၏ရ ုျပ လရပငရငငမေမ ်ာငလြငာပပစ္သည္။ ္ဆြငား ငွရ့၏ရ း ငၾ့၏မငသာ ္သ ရ ွ်ုျပ လရပငသြငာသညငစ္သည္။

မ်ာ  တာေသာ ့၏ ၥမ်ာ းတြင ္ထ့ငပပသ ရ ဆြငာ လ ရ သညင သြငွငင  ား ငွရးညင းတြင ၾ့၏မင ငငမ်ာ  တာ

္သ ရ ွ်လ၏ရ့ငငာရုျွြင လညင ရ ၏ခ၏ရြငသညငစ္သည္။
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သြငွငင  ာုျပြငဆြငုျွြင ပ ရ  

▪ မ်ာ  တာေသာ ဆရာမ်ာ သညင သြငွငင  ာ့၏ရ ုျပြငဆြငုျွြင ား၌ ပ ရ  းမ်၏  းညင ့၏ရ သ ရ းးငၾ့သညငစ္သည္။ ပ ရ  ္လတးင့၏ရ ရြးူ့ာ မ၏း ၱဴ့ူ ုျပဥ 

ေငာ့ငသြငွငင  ာ္သ ငမ်ာ ္းတ့ငုျပြငဆြငၾ့သညငစ္သည္။ သ၏ရုမဟရးင  ာရ၏ရ့ငေသာ ပ ရ  ့၏ရလညင သ ရ းးငၾ့သညငစ္သည္။

▪ ပ ရ  သညင း ငဥဥ ွ်ြင  ဥလ၏ရ္ပငွ့်င့၏ရ မူးညငုျပဥ ့တြဲုျပာ ုျွာ ငာ မႈရ ၏သညငစ္သည္။ သ၏ရုေသာင သြငွငင  ာ ေွပြင  ဥငခင္း၊ ရညငမ ငင ွ့်ငရညငရတြးငွ့်င

မ်ာ ခင္း၊ သြငရ၏ရ   ာပ၏ရဒငမ်ာ ့ရ၏ရညငည ငင ွ့်ငမ်ာ ခင္း၊ ေ့်ာြင သာ လရပငေဆာြငရမညငာလရပငရပငမ်ာ ခင္း၊ သြငၾ့ာ ေရ ေထာ့င့ူုျပ ပ ၥညင မ်ာ ခင္း၊

းုျွာ ေသာ ေထာ့င့ူုျပ ပ ၥညင မ်ာ ခင္း၊ သြငၾ့ာ မႈသြငွငင  ာမညငသ၏ရလသတာ သညင့၏ရ သ ရ သပငုျွြင မ်ာ ပပဝြငသြငာသညငစ္သည္။

▪ ထ၏ရု္ုျပြင သြငၾ့ာ ေသာေငလ တြဲခင္း၊ ္ွ်၏ငငခင္း၊ ေငရာခင္း၊ သြငရ၏ရ ငာမညငခင္း၊ ြာသာရပငငာမညငခင္း၊  ာ  င္ တြဲုငာမညငခင္း၊ သြငရ၏ရ ့၏ရ  ဥ  င္းညငုျပ ေသာ

္ ြဲတု္ ညင ္မညငခင္း၊ သြငၾ့ာ ေသာဆရာ  သညငမ်ာ လညင ပပဝြငခ၏ရြငသညငစ္သည္။
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သြငၾ့ာ မႈပ ရ  ၃ မ်၏  

▪ သြငရ၏ရ ့၏ရ မညငသ၏ရလုျပြငဆြငမညင့၏ရ မဆ ရ ုျ းငွြငးတြင မညင့ြဲာသ၏ရု  ရ ညင မညင့၏ရ ဆ ရ ုျ းငရငငလရ၏မညငစ္သည္။

▪ ေ္ာ့ငးတြင ္း၏့ ရ ြင ုျပွ့်င ၃ မ်၏  ရ ၏သညငစ္သည္။ ေပ ထာ ေသာသြငရ၏ရ း ငွရ္းတ့ င သြငၾ့ာ မႈ ပ ရ  း ငွရ့၏ရ ္သ ရ ုျပ ခရ၏ြငသညငစ္သည္။

သြငရ၏ရ  ္ ၏းင္ပ၏ရြင မ်ာ းတြင ေပပြင  ညင ထာ မႈမ်ာ းတြင သြငရ၏ရ  ့တြဲုျပာ ုျွာ ငာ ေသာ ္ ၏းင္ပ၏ရြင မ်ာ းတြင္သ ရ ွ်င၏ရြငသညငစ္သည္။

▪ ၄ြင ငညင လမင  ဥငမ်ာ ့၏ရ ေပပြင  ပငုျွြင ုျ ြာင ေုျပာြင လတြးငုျပြငလတြးင ုျ  ငမႈ ခ ြာင ထ၏ေရာ့ငမႈး၏ရု့၏ရ မ်ာ ုျပာ  တား၏ရ း့ငေ ခ၏ရြငသညငစ္သည္။

သ၏ရုေသာငလညင မဟာဟ်ၱဴဟာမ်ာ ့၏ရ သဥ သငငု ဥၾ့ညငာရႈရမညငုျ  ငသညငစ္သည္။

း ငးငင လ ရ ၏့ရ သြငၾ့ာ ုျွြင 

▪ ေ့်ာြင သာ ္ာ လ ရ သညင း ငွ်၏ငငးညင းတြင ္ရား ငွရးညင ့၏ရသာ ပ၏ရမ၏ရ (သ၏ရလ) ပ၏ရငြဲုျပဥ ေလာလာသြငြးူုျွြင ုျ  ငသညငစ္သည္။ သြငၾ့ာ ုျွြင 

ခ ြငာ ေလာလာုျွြင ့၏ရ ဤငညင ္း၏ရြင  ဥ ဥငထာ သညငစ္သည္။
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သြငၾ့ာ မႈ ေထာ င့့ ုူျပ ပ ၥညင မ်ာ ၏့ရ ္ေုျွွ ိင္သ၍ ေလာလာုျွြင 

▪ ေ့်ာြင သာ မ်ာ သညင းူညဥေသာ္ရား ငွရးညင ့၏ရ ့တြဲုျပာ ေသာခႈငင ထာ မ်ာ ုျ ြာင ေလာလာုျွြင ုျ  ငသညငစ္သည္။ သြငရ၏ရ ့၏ရ ့တြဲုျပာ ေသာ

္ွ်၏ငငမ်ာ းတြင ့တြဲုျပာ ေသာ္ ပ်၏  ေသာ္မ းငမ်ာ မ  းြငခ၏ရြငသညငစ္သည္။

▪ ြြးင္ွ်၏ငငးတြငမဆ၏ရ ္ွငင း ငွငင ထြဲမ ့တြဲုျပာ ေသာေ့်ာြင သာ မ်ာ သညင ့တြဲုျပာ ေသာ ္လရပငမ်ာ ့၏ရ လရပင့ ၏ရြငခရ၏ြငၾ့သညငစ္သည္။

▪ သြငၾ့ာ ေထာ့င့ူုျပ ္ရြင ္ုျမ ငမ်ာ ့၏ရ သ ရ  တြဲုျပဥ ေလာလာုျွြင  ဥပမား ငွရသညင ေ့်ာြင သာ မ်ာ သညင

ေလာ့်ြာငွငင  ာ္ရပငမ်ာ ၏့ရ ္ ဥင္လ၏ရ့င္သ ရ ုျပ ုျပဥ ့တငငုျပၱဴးာ့၏ရ မညငသ၏ရလသ ရ  တြဲေၾ့ာြင ေလာလာုျွြင ုျ  ငသညငစ္သည္။

▪ သ၏ရလေသာငလညင သြငၾ့ာ မႈ ေထာ့င့ူုျပ ္ရြင ္ုျမ ငမ်ာ သ ရ  တြဲေလာလာုျွြင ့၏ရ သဥ သငငုလရပငေဆာြငရငင မလရ၏္ပငေွ်စ္သည္။ ဥပမာ -

့်ငင မာ ေရ ပညာသြငးငင းတြင း ငးငင လ ရ သြငၾ့ာ ေသာ   င င့၏ရ သ ရ  တြဲသြငၾ့ာ ့ာ သြငၾ့ာ မႈေထာ့င့ူုျပ 

္ရြင ္ုျမ ငမ်ာ သ ရ  တြဲုျွြင ္ပ၏ရြင းတြင ္ြငးာင့င့၏ရ မညင့ြဲာသ၏ရလ သ ရ  တြဲမညင့၏ရ ေလာ့်ြငာသြငၾ့ာ ုျွြင ုျ  ငသညငစ္သည္။

▪ သြငၾ့ာ မႈ ငညင လမ ငမ်၏    ရ့၏ရ ေပပြင  ညင ေလာလာုျွြင ုျ ြာင ုျပြငလတြးငေုျပာြင လတြးငေသာ သြငၾ့ာ ေလာလာမႈပ ရ  ့၏ရ ရရ ၏ေ မညငစ္သည္။
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ကပိုယ္္ပိုငည္ႊန္ၾက ားမႈျ  င့္္ သင္ယူေလ့္လ ျ င္ား

▪ ေကမ င္ား သ ားမမ  ား သ ည္ က ြဲျ္ ားေ သ သ ာ မမ  ားကပို ႏႈႈနာ္း   ား မမပမ ားိဳိုျ င့္္ ေလ့္ လ သင္ ယူျ င္ ားျ ိ္ သ ည္္သည္။ ဆာ ႏႈ ွင့္္ တပိုင္ ္င္ညွပႏႈႈပ င္ားေ သ သ ဆင့္္

တ င္ ေကမ င္ားသ ားမမ ားသည္ ကပိုယ္္ပိုင္ေမွမ ္မွန္ား မက္မမ ားကပို  မမွတ္က ကပိုယ္္ပိုင္သင္ယူမည့္္ လိ္ု ္ေ ဆ င္ မက္ မမ ားကပို ဆဳိုားျ တ္ၾကာမည္္သည္။

▪ ဆာ ၏ ာည္ ာ ယ္  မက္ သည္ ဗဟို သို တ ႏႈ ွင့္္ ကၽ မ္ား ကမင္မႈ ကပို ၾ ကပမတင္ ိီိဥ္   ားျ  င္ား  က္ ေကမ င္ား သ ား တဦား  မင္ား ိီ ၏ လပိုသ္္  မက္မမ  ား ကပို

ျ ္ည့္္ ေိျ င္ားျ  ိ္သည္္သည္။

▪ ၄င္ားသည္လူသ ားဆန္  ိ  မဥ္ ားက ္္မႈ ျ  ိ္သည္္သည္။ ဥ္မ ဓ တ္္ဳို္ည သင္ယူျ င္ားိေသ လူၾကီား္ည ောားသင္တန္ ားမမပမ ားျ ိ္ သ ည္္သည္။

▪ ၄င္ား မ ဥ္ ားက ္္မႈ ကပို သဳိုားျ င္ ားျ  င့္္ ိ ိီိ  ကဳိုားော ား သ ားျ  င္ားခင္း၊ တပိုား မ ြဲ႕ တီ   င္ေ သ သလို္္ ကပို လို္္ေိျ င္ားခင္း၊

္ည ေ လ့္ကမင့္ ္ သင္ၾ က ား မႈိ မ္ားာ ည္ ကပို တပိုား တက္ ေိျ င္ ား ိေသ သင္ၾ က ားမႈ မမ ားကပို ေကမ င္ား သ  ားတိ္ဦ ား မ င္ား ိီႏႈွင္ ့္ ေဆ ား ေႏႈ ား ညွပႏႈႈ ပ င္ားျ္ီ ား

ဦားတည္ မက္မမ ားာာွပေသ င္ သင္ၾက ားျ င္ား ျ  ိ္သည္္သည္။
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သလို္္သိသီိဥ္

▪ သင္ာပို ား တ င္္ါ င္ ေ သ သာ မမ  ားကပို သ င္ာပိုား ည န္ား တမ္ ား ၏ ေ  ါင္ား ိဥ္မမ ားခင္း၊ ္ါ င္ေ သ ယူန ိ္မမ ား၏ သ တ္မွ တ္ မ က္မမ ား ခင္း၊ ေလ့္ လ သင္ ယူာမ ည့္္

္ာပိုဂာမခ္င္း၊ သင္ၾက ား ေလ့္ လ မႈ၏ ာလ ဒ္မမ ား ကၽ မား္ ကမင္မႈ မမ ားခင္း၊ ိသ ည္ တပို႕္ါ  င္ၾ ကျ္ီား သင့္္ေ တ  ္ေသ သ င္ၾက ားမႈ သိီသိ ဥ္သလပို က္

 မမွတ္  ားျ င္ား ျ ိ္သည္္သည္။

▪ ိ ိီိ ကဳိုားောားျ င ္ားခင္း၊ သကြဲျ တ္ိီိိ္ျ င္ ားိေသ ိ မ္ားာည္မမ ား ကပို လည္ားလမိ္လမ ် ာႈသည္္သည္။

▪ သလို္္ သိီ သိဥ္ တ င္ သင္ာပို ား တ င္္ါ င္ေသ သေၾက င္ ားသာ မမ ားကပို ိိုိ ည္ား   ားျ င္ ားခင္း၊ ႏႈွင့္္ သောားၾ ကီား ေသ ိ မ္ားာ ည္မမ ားျ  ိ္ သည့္္

ကပမမ ားေၾ က င္ား မ င့္္ မပန္ ျ  င္ားခင္း၊ တင္ျ ္ ာမ ည့္္ သလို ္္မမ ားေ ာားသ ားျ င္ားခင္း၊ သင္ၾ က ားေ သ သ္ တ္မမ  ားႏႈ ွင့္္ သင္ န္ ားိ မမ ားကပို သ္ တ္ိ ဥ္ ခင္း၊

သင္ န္ားိ သိီသိဥ္ ိသျ င့္ ္  ြဲ ျ  ား ျ္ီား ိနိ္တကမ ကမပမ ားေၾက င္ားေလမ  ္ကန္ိ  ိီိဥျ္  င္ားတပိုို႔ ္ါ င္ၾ ကသည္္သည္။

▪ သေက င္ ားဆဳို ားသိီ သိဥ္ သည္ ေကမ င္ားသ ား မမ ားသေနျ င့္္ ္ါ င္ေသ သေၾက င္ားသာ မမ  ားကပို န ားလ ညျ္  င္ား ခင္း၊ သေ ာားၾကီ ားေ သ ိ မ္ားာ ည္

မမ ားကပို သသဳိုား မ ျ  င္ားႏႈွင့္္ တက္ၾ က ေသ သင္ၾ က ားမႈ ခင္း၊ လိုပက္န သင္ယူမႈ မဟ ဗမ ်ဟ ခင္း၊ နည္ားဗမ ်ဟ မမ ား မ မွတ္ ျ င္ ားျ ိ္သည္္သည္။
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▪ သလို္္ သိီ သိဥ္ သ ည္သ င္ န္ ားိ ကပို မသင္ၾ က ားမီ တ င္ ၾ ကပမတ င္ိီိဥ္ျ ္ င္ဆ င္ ျ င္ ား ျ  ိ္သ ည္္သည္။ ဘ ျ ္ီားာင္ ဘ လ ာ မည္ ကပို ိီိဥျ္  င္ားႏႈွ င့္ ္

ာာွပႏႈပိုင္ေသ သ မပန္သတ င္ားသင္ာပိုားက ပို ျ္ီား ဆဳိုားေိေသ ဦားတည္ မက္ကပို  မမွတ္ ျ  င္ားခင္း၊ ေျ္ ျ္ျ  င္ားျ ိ္သည္္သည္။

▪ လ က္ာွပ သင္ာပို ားမမ ား တ င္ သင္ၾ က ားေ သ သလို္္ သိီ သိဥ္မမ  ားသည္ သဆင္ သင့္္ မ မွ တ္   ားျ္ီားျ  ိ္သ ည္္သည္။ သပို႕ေ သ ္လ ည္ား   င့္္ျ္မ ္ါ က

ေျ္ င္ားလြဲလပိုသည္္သည္။

▪ ၄င္ား သင္ာပို ားသိီ သိ ဥ္မမ ားသ ည္္ဳိုိဳမမပမ ား ိဳိုျ င့္္ ာွပႏႈပိုင္ သည္္သည္။ ေ္ားလိုပ က္ ေသ သင္ န္ားိ တပို င္ား သတ က္ သင္ၾ က ား ောား ေ   က္ ကူျ္မ ္ိဳ ည္ား မမ ား

ႏႈွင့္္သ တူ သေသ ားိပ တ္ ကပို   ြဲျ မ္ားိပ တ္ျ  ျ  င္ားျ ိ္သ ည္္သည္။ သပို ႕ေသ ္လ ည္ား သင္ာပို ား ၏ သၾကမ္ ား မ ဥ္ား သ ိီသိဥ္ႏႈွ င့္ ္ သလို္္ မမ ားကပို ကပိုား က ား မ က္

ာွ ေ  ျ င္ ားခင္း၊ ေလ့္ကမ င့္္ န္ားမမ  ားႏႈွင့္ ္သတူ သျမြဲတေိ ္ူားတ ြ္ဲ ါ င္ၾ ကသည္္သည္။
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▪ သိီသိဥ္မမ ားတ င္ ေသ က္္ါ သတင္ားသ မက္သလက္ မမ ား ္ါ င္ ႏႈိုပင္သည္္သည္။

သေ  ေ  သ မက္သလက္မမ ား- သင္ာပို ား၏ေ  ါင္ား ိ ဥ္ခင္း၊ သ္္ႏႈွ င္ားေ သ ေနာ ခင္း၊ သင္ ာပိုား၏ က လာွည္ၾ က  မႈ ခင္း၊ သင္ မပန္ မမ ား ၏ ၾ က ာွည္ မႈခင္း၊ ေနာ ာ နခင္း၊

ေကမ င္ားသ ား၏ယ င္သေတ ႕ သၾ ကဳမခင္း၊ သင္ာပိုား၏ ၾ ကပမတင္လိုပသ္္ မက္မမ ား္သည္။

ာည္မနွ္ား မက္မမ ားခင္း၊ သေ  ေ  ဥာီးတည္လပိုသ္ ္မက္မမ ားခင္း၊ သင္ၾ က ားမႈာ လဒ္မမ  ား ခင္း၊ သ ူား ာည္ ာ ယ္  မက ္မမ ား တပို႕ ကပို သ င္ၾ က ားမႈ သိီသိဥ္ သတပိုင္ ား

သိပတ္သ္ိုပင္ားမမ  ား  ြဲျ မ္ားသည္္သည္။

သငာ္ပိုား္ါ ငေ္သ သာ မမ ား သိီသိ ဥ္သလပို က္ိီ ိဥ္ သ ည္ ္သည္။ သင္ ာပိုား ၏ သ န္ားက ကတပိုင္ား သတ က သ မပန္ာယူျ င္ားခင္း၊ ျ ္န္လ ည္သ င္ၾ က ားျ င္ားခင္း၊

ိီိိ္သကြဲျ တ္ ျ င္ ားခင္း၊ ေလ့္လ ောားသ  ားျ  င္ား ိသည္တပိုို႔လည္ား္ါ င္ သည္ ္သည္။

သင္ၾက ားေလ့္လ ောားနည္ားလမာ္းိဥမ္မ ား ၄င္ား တပို႕ကပို  မန္လွ ္္ႏႈပိုငေ္ သ ္လ ည္ား လို ္္ငန္ားိ ဥ္ႏႈွင့္္ သင္ၾ က ားော ားန ည္ား လမ္ ား မမ ားကပို သၾကဳျ ္မႏႈ ိုပင္ သည္္သည္။

သလို္္ေလ့္ကမင့္ ္ နာ္းိ ာ က္မမ ားခင္း၊ ေလ့္ကမင္ ့္ နာ္းမမ ားလည္ား္ါ င္ႏႈိုပ င္သ ည္္သည္။ ၄င္ားတပို႕ကပို ာွ ေ  ာန္ ကပိုားက ားမႈကပိုလည္ားေ္ ားႏႈိုပင္ သ ည္္သည္။
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▪ ေကမ င္ားသ ား သို္္ိိုမမ ားခင္း၊ သူတပိုို႔၏သသက္မမ ား ခင္း၊ ယ င္ဗဟိုသိုတမမ  ား ခင္း၊ သေတ ႕ သၾကဳ မႏႈွင့္္ ာာွပမႈမမ ားတပို႕္ါ  င္ၾ ကသည္္သည္။

▪ သ  ႕ ြဲသိ ည္ား  ြဲ႕ိ ည္ ားမႈဆပို င္ာ သ မ က္ - သင္ာပို ား  ြဲ႕ိည္ ား္ဳိုခင္း၊ နည္ား လမ္ ားမမ  ားခင္း၊ သလို္္သ ေတ ႕ သၾ ကဳမ မမ ားခင္း၊ သင္ာပို ားသ  ႕ ြဲ သိည္ ား သိည္ ားသ ေ ား

မမ ားႏႈွင့္္ သလို္္ကပို သေျ  ဳေသ ေလ့္ကမင္ ့္ န္ားမမ ား သ ားလဳိုားတပို႕ကပို ေသ က္္ါတပို႕သပို႕ာည္ည န္ားျ္မ ႏႈိုပိုင္သ ည္္သည္။

- ိီိိ္ ိိ္ေဆားေသ နည္ားလမ္ ားမမ  ား - ိ ေမား္ ြဲမမ ားႏႈ ွင့္္ သတူတက ္ ါ င္သည္ ္သည္။

- ေလ့္ကမင္ ့္ န္ားမမ  ားက ပို ျ္ီား ိီားာမည့္္ ေန က္ဆဳိုားသ မပန္သတ္မွ တ္ မက္ မမ ားသ ည္ လည္ ား ္ါ င္ ႏႈိုပင္သည္္သည္။

သဳိုားသ္ျ္ ငာ္းနည္ားလမ္ားမမ ား

- ိိ္ေဆားျ င္ား ႏႈွင့္္ သဳိုားသ္္ျ င္ားကပို ေန က္သ န္ားမမ ားတ င္ ာည္ညႊန္ားႏႈိုပ္င္သည္္သည္။
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ိီိိ္ ိိ္ေဆားျ ငာ္း၏ ာည္ာ ယ္ မက္မမ ား

▪ ိီိိ္ ိိ္ေ ဆားမႈ မမ ားသ ည္ လို္္ ငန္ား ာ ည္ာ ယ္ မ က္သမမပမ ားမမပမ ားသတ က္ ျ  ိ္ေ္ေေ ိႏႈပိုင္ သည္္သည္။ သင္ ယူ သူမမ ား ၏ ာာွပေသ င္ျမင္မႈခင္း၊ သန ဂ ါတ္
သင္ာပို ားမမ  ားသ တ က္ သင္ တန္ ား သ ားမမ  ား ကပို ော ား မ ယ္မႈ ခင္း၊ သ င္ာပိုားႏႈ ွင့္္ ဆာ မမ  ား ၏  ပော က္မႈ ကပို တပိုင္ား တ ျ  င္ ားခင္း၊ သင္ ၾ က ားာ ယူသူ မမ ား ၏
ောာွည္ာည္မွန္ား မက္္န္ား တပိုင္မမ ား မ မွ တ္ျ င္ ား တပို ႕္ါ  င္ၾက သ ည္ ္သည္။

▪ ၄င္ား သည္ ေန က ္ ဆဳိုားိိုျ  ဳမိ ိ္ေ ဆား မ က္ျ  ိ္ေ သ သင္ ယူ သူတပို ႕ ၏ ေသ င္ ျမင္မႈ မမ ား ကပို ေ္ါ င္ားိ ည္ားာ န္ ာည္ာ ယ္ မ က္သ တ က္သ 
သသဳိုားျ္မ ၾက သည္္သည္။

▪ ဆာ သတ က္ ိိ္ေဆားမႈကပို သသဳိုား မ ျ  င္ားသည္ ဆက္လက္၍ (သပိုို႔) န ားလည္မႈကပို   ြဲို႔ိည္ားတည္ေဆ က္မႈ ကပို ိိ္ေဆား မ က္ျ ိ္သ ည္္သည္။

▪ သင္ာပို ား တ င္ ၄င္ား ိိ္ ေဆား မႈ ကပို မည္ သ ည္ ့္သ တပိုင္ ားသ တ တိ္ာ ္္သ  ပ သင္ၾ က ားေ လ့္ လ မႈ ေသ င္ ျမင္မႈ ာွပေၾ က င္ ားသဳို ားသ ္္ာန္ သ က္သ ြဲ
မမ ားကပို တပကမိ  ေ   ကျ္္ာ န္သတ က္ သသဳို ားျ္မ ျ္ီား ျ ္န္လ ည္ ျ္မ လို္္ာမ ည့္္လို ္္ငန္ ားိဥ္မမ ား ကပို ျ္မ လို္ႏ္ႈိုပ္င္ သ ည္္သည္။ မူလႏွႈင့္္ န ားလည္ မႈ
  ြဲ႕ိည္ားတည္ေဆ က္မႈိိ္ေ ဆား  မက္မမ  ား သ ည္လ ည္ ား တူညီေသ   ြဲ႕ိည္ားမႈမမ  ားာွပၾ ကသည္ ္သည္။

▪ ိိုျ ဳမ ိိ္ေ ဆားမႈႏႈွ င့္ ္   ြဲ႕ိည္ား တ ည္ေ ဆ က္မႈခင္း၊ န ားလည္ သ င္ယူမႈ တည္ေ ဆ က္မႈ ေ  က္ ကူျ္မ ိိ္ေ ဆားမႈ တပို႕သ ည္ မမ ားိ  က ြဲျ္ ားေ သ  
ာည္ ာ ယ္ မက္ မမ ားာွပၾက သည္ ္သည္။ ၄င္ားတပို႕ ကပို က ြဲျ္ ားိ  ေ ဆ င္ာ က္ၾ က သည္္သည္။ ိိ္ေဆား မႈွ ကပို သေ သားိပ တ္မၾ ကည္ ့္ ာႈ င္ တ င္ သဆင့္္သ တ န္ား ကပို
မူတည္ိိ္ေဆားမႈႏႈွင့္္ ဆဳိုားျ တ္ မက္ကပို သေျ  ဳိိ္ေဆားမႈ ၂ ို က ြဲျ္ ားမႈကပို သပာွပာမည္္သည္။
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ိိ္ေဆားမႈကပို သင္ယူေလ့္လ မႈ တပိုားတက္ာနသ္တ က္ သသဳိုားျ္မျ  ငာ္း (Formative Assessment)

▪ ၄င္ား တ င္ သင္ ယူေ လ့္ လ သူ တပို႕သ ည္ ေ ါင္ား ိဥ္ တိ္ ို ကပို ေ လ့္ လ ေနိဥ္ တ င္ သ တင္ား သ မက္ သ လ က္ကပို သေၾ က င္ားျ ္န္ေ္ ားမႈမမ  ား လ ည္ား

ေ္ါင္ားိည္ား္ါ င္ၾက သည္္သည္။

▪  ပို ကြဲ့္သပို႕ သင္ၾ က ား မႈခင္း၊ န ားလ ည္မႈ ကပို တည္ ေ ဆ က္ ျ င္ ား လဳိုား ျ  ိ္ေိာန္ သ တ က္ သင္ၾ က ားေ လ့္ လ သူ တပို ား တ က္မႈသ တ က္ သတ င္ား

သ မက္သလက္ကိုပ ာယူာမည္္သည္။

▪ ဆာ သ ည္   ြဲ႕ိည္ ားတ ည္ေ ဆ က္ မႈ ိီိိ္ ိိ္ေဆား ျ င္ ား ကပို ျ္မ ႏႈိုပင္သ ည္္သည္။ သပို႕ေသ ္ သင္ ယူေ လ့္ လ သူ တပို႕သ ည္ လည္ ား သူ တပို႕ဘ သ 

န ားလည္ တတ္ေျမ က္မႈကပို ိိ္ေဆားာမည္္သည္။

▪  ပိုကြဲ့္သပို႕ သေၾက င္ားျ္န္ျ  င္ားသည္ ေကမ င္ားသ ား မမ ား၏ ာာွပေသ င္ ျမင္မႈ သေ္ေ ္ပိုမပိုသကမပမ ားသက္ော က္သ ည္ ္သည္။

▪ ၄င္ား ကြဲ့္ သပို႕ Formative Assessment (န ားလ ည္မႈခင္း၊ တည္ေ ဆ က္မႈ သတ က္ ိိ္ေ ဆားျ င္ ားသ ည္ သ တင္ား သ မက္ သလ က္ သေၾက င္ ားျ္ န္

ၾ က ားမႈ ိိ္ေဆားျ င္ား လည္ားျ ိ္ သ ည္္သည္။)
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ာွင္ားလင္ားျ္တ္သ ားေသ ္န္ားတပိုင္

▪ သင္ယူသူတပိုို႔သေနျ င္ ့္ သူတပိုို႔ဘ ကပို လိ္ု ာ္န္ၾ ကပမား ိ ားေနမွန္ား မသပလွမ င္ လို္္ေဆ င္လပိုိပတ္ာွပလပ္မ့္္မ ည္ မဟိုတ္ေ္္သည္။

▪ ေကမ င္ား သ ားမမ ား သ ည္ ေဆ င္ာ က္ ာန္ လို္္င န္ားမမ ား ကပို န ားလည္ ာမ ည္္သည္။ သဳို ားသ္္ျ င္ားခင္း၊ သာို္္   ြဲ ျ  ားေလ့္ လ ျ င္ားခင္း၊ ာွင္ား လင္ားျ္ သျ င ာ္း

ိ လဳိုားမမ  ား ၏ သဓပ ္ၸါ ယ္ က ြဲျ္ ားမႈမမ  ား ကပို သပာွပာမ ည္ ္သည္။ ိီိိျ္  င္ားသ မ က္သ လ က္ မမ ား ္ါ င္ေသ သလို္္ သ္ပိုင္ ားသိ ကပို န ားလည္ ာမည္ ္သည္။

သူတပို႕ဘ ကပိုာည္ာ ယ္ေနေၾ က င္ား လည္ ား သပာွပာမ ည္္သည္။
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ဆိုတဳဆပ္ ္

▪ မည္ သည့္္ သာ က ပို ေက င္ား ိ  ျ္မ လို္္ႏႈိုပ င္ ေၾက င္ ားႏႈွင့္္ မည္မွမေ က င္ား ေၾက င္ားေ   ္ျ ္သ ည္ ့္ သတ င္ားသ  မက္သ လ က္ ျ ိ္ သ ည္္သည္။

မည္မွမေ သ င္ ျ မင္ ြဲ့္ေၾက င္ား မသပျမ င္ ဘြဲႏႈွင့္္ ေလ့္ လ မႈ ကပို ျ္မ ႏႈိုပင္မ ည္ မ ဟို တ္ခင္း၊ ဆို တဳ ဆပ္္ သည္ သ ားေ္ ားမႈ ျ ိ္သ ည္ ဟို မမ ားိ  ေသ 

သူမမ ားက ယူဆၾက သည္္သည္။ သပိုို႔ေသ ္လည္ား ၄င္ားသည ္ တဆင့္္ ဳသေၾက င္ားသာ သ ျ ိ္သ ည္္သည္။

▪ ေကမ င္ား သ ားမမ  ားသ မမ ားိို လိုပသ ္္ေ သ သေၾက င္ား သာ သည္ သူ တပို႕သ ဘ ယ္သာ ကပို ေက င္ားိ  လိ္ု ္ ႏႈိုပငေ္ၾ က  င္ား သ တင္ား သ မ က္

သလ က္သျမ င္ကပို ေ္ားာန္ျ ိ္သ ည္္သည္။ ဆာ ၏ သတည္ျ ္မ  မက္ာာွပျ င္ား  က္ သူ တပို႕ ၏ ာည္ မွ န္ား မက္ မမ ားမွ တိ္  ိုေသ င္ျမငေ္ၾ က င္ ား

ေကမ င္ားသ ား မမ ား သပာွပ္ါက သင္ယူေလ့္လ မႈတ င္ ္ပိုေက င္ားိ  ျ္မ ႏႈိုပင္မည္္သည္။

▪ ဆို တဳဆပ ္္သ ည္ ေကမ င္ား သ ား၏ သ လို္္ ကပို ကပိုယ္ ိ ားျ ္မသည္ ္သည္။ သူ တပို႕သ လို ္္ကပို ဘ ယ္ လိုပ မဥ္ား က္္ သ ည္ခင္း၊ နည္ား လ မ္ားကပို ဘယ္ လိုပသ သဳိုား မ

သည္တပို႕္ါ  င္သည္ ္သည္။ တပိုားတက္မႈ မည္မွမ ျ  ိ္လ ေၾက  င္ားလ ည္ား ္ါ င္သည္ ္သည္။
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သလို္္ာည္မနွာ္း မက္

▪ သဘ ယ္သ ာ တပိုား တ က္ ပို ို႔ လပို သ ည္ ္သည္။ မည္ကြဲ့္ သပို ႕ တပို ား တက္ သင္ ့္ သ ည္ဟူ ေသ သ တင္ား သ မက္ သ လ က္ ျ ိ္ သ ည္္သည္။ ၄င္ားသ ည္ သေ္ါင္ား  က္မွ

တည္ ေ ဆ က္မႈ ျ္မ သည့္္ သ ဘ  ာွပာမည္္သည္။ ဘ မွ ား သည္ ကပို ေ  က္ ာဳိုသ မ ဟိုတ္ ခင္း၊ မည္ ကြဲ့္ သပို႕တပိုား တ က္ ာန္ ျ္မ ာမည္ဟူ ေ သ 

သ မက္လည္ား္ါ  င္သည္္သည္။

▪ သလို္္ ာည္ မွန္ား  မက္မမ  ား သည္ ေန က္သ လို္္မမ ား သတ က္  မမွတ္သ လပို လ က္ာွပသ လို္္ ႏႈွင့္္ ္တ္ သ က္ ၍ လ ည္ား တပိုား တ က္ေသ င္ ျ္မ လိ္ု မ္ႈ

မမ ား္ါ င္သည္္သည္။ နမူန သဆင့္္ခင္း၊ သမွတ္မမ ားသည္ သလို္္ာည္မွန္ား မက္မမ ား မဟိုတ္ၾက္ါ္သည္။



ED 107 (140)

▪ ိိုျ ဳမ ိိ္ေဆားမႈမမ  ားခင္း၊ သဆဳိုားသ္္ိိ္ေဆားမႈမမ  ား သည္ သင္ာပိုားတိ္ ိုခင္း၊ ဘ သ တိ္ ို ျ္ီား တပိုင္ား ႏႈွိ္သဆဳိုားတ င္ျ္မလို ္္သ ည္္သည္။

▪ ိိုျ ဳမိိ္ေ ဆားမႈ ၏ ာည္ ာ ယ္  မက္ မွ ေလ့္ လ သ င္ယူ သူေ ကမ င္ား သ ားက ဘ ကပိုျ္မလို္္ ြဲ့္ သ ည္ ကပို ေ္ါင္ားိ ည္ား ာန္ျ ိ္ သည္္သည္။

ကၽ မ္ားကမ င္မႈမမ ားခင္း၊ သိီာင္ ဳိ မမ  ား ခင္း၊ တင္ျ ္မႈ္ဳိုိဳမမ ားကပို မွီျငမ္ားျ ္ီား ိိ္ေဆားမႈမမ  ားကပို ိိုျ ဳမ ေ္ါင္ား ိည္ားျ္မ လို္္ႏႈိုပင္သည္ ္သည္။

▪ ေကမ င္ား သ ားမမ  ား ကပို သ ဆင့္္  ြဲျ  ားႏႈပို င္ သည္္သည္။ ၄င္ားကပို ိ ေမား္ ြိဲ ိ္ေ ဆားျ င္ ား ခင္း၊ သူ တပိုို႔ ၏ ေလ့္ လ  သင္ယူ မႈသ တပိုင္ ား သတ ကပို မူတ ည္ျ္ီား

သဆင့္္  ြဲ ျ  ားႏႈိုပင္သည္္သည္။
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၄င္းတ ို႕သည္ ႕င္ယူ႕ူမ  း၏ ပိဂ  ၢိဳလ္ေရးးိ ္င္ရ ၊ လူမႈေရးးိ ္င္ရ တ ိးတုး္မႈမ  း၊ ုး ိယ္ပ ိင္႕တ ျပၢိဳရမသည္မ  း၊ အရသည္အခ င္းမ  းုး ိ

တ ိးတုး္ေစ ိ င္႕သည္သည္။

- တ ိးတုး္မႈ၊ အ းေပးတ ိုး္တတြ္းလႈလုေး ္မႈမ  း ျ စ္ေစ ိ ္င္႕သည္သည္။

- ဘဝ တ ိးတုး္ေရးုး ိ ျပၢိဳေစ ိ င္႕သည္သည္။ တိ းတုး္လ ိေ႕ း ာမ  းျ စ္ေပစေစ ိ င္႕သည္သည္။

- ေုး  င္း  င ္ေုး လ ပ္တုး္ေြစက္၊ ေုး  င္းေုး လ ပ္ျပ းပပုး စ တ္ဝင္စ းမႈမ  း၊ ဝပ႕ြ မ  း ျ စ္ေပစေစ ိ င္႕သည္သည္။

- ျပ ြ ရ င္းလင္းျခင္း၊ းုး္႕တယ္ျခင္း၊ ႕တင္းြသည္းပသည ၊ ုး ြ္းဂဂြ္းုး ိင္တတယ္မႈ စတမ္းရသည္ လုး္ေတတုုး ိင္တတယ္ျပၢိဳလိပ္ ိ ္င္ျခင္းစတမ္း

ရသည္ စ႕သည္မ  း တ ိးတုး္လ ေစ ိ ္င္႕သည္သည္။
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ုးၽတမ္းုး င္မႈမ  း

▪ အခ ုး္အလုး္ုး ိမူတသည္ျပ း စစ္ေးးမႈလ ိအပ္ပပုး ုးၽတမ္းုး င္မႈမ  းုး ိ စိစသည္းေပပင္းစသည္းုး ၄င္းတ ိုုး ိ ေုး  င္း႕ းုး

ေအ င္ျမင္စတ လိပ္ေး င္မႈုး ိ မူတသညျ္ပ း စစ္ေးးမႈုး ိ ျပၢိဳ႕သ္ညသည္။

▪ ၄င္းုးၽတမ္းုး င္မႈုး ိ ေအ င္ျမင္႕ေလ ၊ မေအ င္ျမင္႕ေလ ုး္ ိ မူတသည္ျပ း စ စစ္ စစ္ေးးျခင္းျ စ္႕သည္သည္။ ေအ င္ျမင္မႈ မရပပုး

ျပြ္လသည္ စစ္ေးးခလယူ ိ င္႕သည္သည္။

▪ ၄င္းုးၽတမ္းုး င္မႈမ  းုး ိ ၾ႕စေၾတလ ၊ အဂၤလြ္ ြ္ ိင္ငလတ ိုတတင္ အမ  ၢိဳး႕ း အ႕ုး္ဝမ္းေုး  င္းပသည ၊ ႕င္ရ ိးမ  းတတင္စိစသည္းတင္ျပျ း

႕သ္ညသည္။ ကပမ ျခလစ ိုး္ပ  ၢိဳးမႈ ႕င္ရ ိးုး ိ ြမူြ ျပမသည္သည္။ ၄င္းတတင္ပပဝင္ေ႕ ယူြစ္မ  း႕သည္ ရသည္ရတယ္ခ ုး္႕သည္ ေအ ုး္ခလေျမ၊

ျခလစသည္းရ ိးခတ္ ျခင္း ျ စ္႕သညသ္ည္။

- အေစ မ အပင္ေ  ုး္ျခင္း

- အခင္း  င ္ အဝြ္းခတျ္ခငး္

- အခင္း  င ္ ျခလစသည္းရ ိး အဝြ္းမ  းုး ိ ျ ြ္း႕ မ္းျခင္း တ ိုျ စ္ၾုး႕သ္ညသည္။
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တြ္  ိးမ  း  င ္ းရ မ  းဘ ုး ိ ရရ  ြိ င္႕ြသ္ညး

▪ ႕င္ၾုး း႕ူတ ိုုး ိယ္ ဘ ႕ ေရတးရြ္၊ ႕င္ရ ိးေရတးရ ္ မသည္ုးက ႕ ိုက းေး င္လမ္းသည ြ္မႈျပၢိဳမသ္ညသည္။ ႕င္ၾုး းရြ္ ေရတးခ ယ္ မႈျပၢိဳမသညသ္ည္။

▪ ၄င္းတ ို႕သည္ ႕င္ယူ႕ူတ ိ႔အတတု္း ႕င္ ေတ ္ေစ႕လ ိ လ ိအပ္ခ ုး္မ  းုး ိလသည္းရရ  ေစရမသည္သည္။

▪ ၄င္း အစ အစက္မ  းတတင္ေအ င္ျမငေ္အ င္ ႕င္ယူ႕ူတ ိ႔ုး ိ မသည္ုးက ႕ ိုေျ ုး္ုူးျပၢိဳမသည္ြသည္းသည္။

▪ ႕င္ယူ႕ူတ ိ႔၏ ေအ င္ျမင္မႈအတတုး္ မသည္ုးက ႕ ိ႔ ေစ င္ ၾုးသည္ ေလ လ မသည္သည္။ ရရ  ေ႕ အခ ုး္အလုး္ုး ိ မူတသည္ျပ း ႕င္ယူ႕ူတ ိ႔၏

ေအ င္ျမင္မႈုး ိ မသည္ုးက ႕ ို ရရ  ေအ င္ျပၢိဳလိပ္မသ္ညသည္။

▪ ေအ င္ျမင္မႈ အမ  းးလိးျ စ္ေစရြ္ ႕င္ရ ိးအစ အစက္ုး ိ မသည္ုးက႔႕ ိ႔စ စက္မသည္သည္။

▪ ုးၽတ ိ ပ္တ ို၏ ေုး  င္း႕ းမ  း၏ လ ိအပ္ခ ုး္မ  း၊ အေတတု အၾုးလၢိဳမ  းတ ိုုး ိ တ ိးတုး္ေစရြ္႕င္ရ ိးမ  းုး ိ မသည္႕ ိုစ စက္မသည္၊

႕င္ၾုး းမႈုး ိ မသည္႕ ို ျပၢိဳလိပ္မသည္ စ႕သည္မ  းလသည္းပပဝင္ၾုး႕သ္ညသည္။
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၁သည္။ စိစသ္ညးခ ငိမ္ ေ႕ အေတတု အၾုးလၢိဳ
▪ ႕င္ၾုး းမႈ၏ အေတတု အၾုးလၢိဳျ စျ္ပ း လုး္ေတတု ုး င္ ႕လိးရြ္ အေလ အုး င ္ရ  ရြ္ လ ိအပ္႕သညသ္ည္။ ႕ ိုေ႕ ္လသ္ညး အေလ အုး င္ မရ  ျခင္း

႕သ္ည ႕င္ၾုး းမႈုး ိ ေလ လ ျခင္းတတင္ အဓ ုး အခုး္အခကမဟိတ္ပပသည္။

၂သည္။ အေတတု အၾုးလၢိဳမ  းုး ိ ျပြ္လသ္ညျငဟ္တ္႕ ျမငလ္ ေစျခငး္
▪ မသည္႕သည္  ရ ယ တတင္ ျ ေရ ုး္႕သည္သည္။ မသည္႕သည္  ရ ယ တတင္ မျ ေရ ုး္႕သည္ုး ိ အေတတု အၾုးလၢိဳမ  းုး ိ စ စစ္႕လိး႕ပ္ရမသည္သည္။

၃သည္။ လု္းးိပလ္ု္းုး ငိ္ မျပၢိဳ ိ ငေ္႕ အရ မ  းုး ိ အေၾုး ငး္းု္းစပေ္စျခင္း
▪ ေြ ုး္းလိးတစ္ဝုး္ျ စ္ေ႕ ႕င္ခြ္းစ ႕သည္ ဘ ေၾုး င္ ႕ ပ္ျပ းျ ေရ ုး္႕ြသည္း၊ ေြ ုး္းလိးရသည္မ ြ္းခ ုး္ုး ိ ရ  ို ျ စ္ခက ရကု လ း၊

စ႕သည္တ ိုုး ိ ေမးျမြ္းရမသည္သည္။ ျပြ္လသည္အ းျ သည္ မႈစစ္ေးးမႈ၊ေအ င္ျမင္မႈ းလိးရလႈးမႈ တ ိုုး ိ အေၾုး င္းအခ ုး္ရ  ရမသည္သည္။

၄သည္။ တု္းၾုးတစမး္႕ပမ္ႈမ  း၊ ၾုး ၢိဳတငစ္ စကျ္ပငး္င္မႈမ  း
▪ အေတတု အၾုးလၢိဳမ  းမ ဘ ရခက ႕ြသည္းသည္။ စေ႕ ေမးခတြ္းမ  းုး ိ ေမးရမသည္သည္။ ၄င္း႕င္ခြ္းစ ုး ိ ျပြ္လသည္႕င္ၾုး းေ႕ အခပတတင္

ုးကတျပ းျခ း ြ းေအ င္ မသည္႕ ိုလိပ္မသည္သည္။ ရရ  ခက ေ႕ အခ ုး္ေတတးျမင္ခက ေ႕ အခ ုး္ုး ိ မူတသည္ျပ းေြ ုး္အခ  ြ္တတင္
ဘယ္လ ိ႕င္မသ္ညသည္။ မသည္႕သည္ ြသည္းလမ္းအ႕စ္၊ ႕င္ၾုး းမႈပလိစလ၊ ုး ိ အ႕လိးျပၢိဳျပ း ႕င္ၾုး းမႈတ ိးတုး္ေစရြ္ မသည္႕ ိ႔ျပၢိဳမသည္တ ို ပပဝင၏္သည္။
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႕င္ၾုး းမႈခလယူ ႕ူတ ္ိ ႔၏ လ ိအပ္ခ ု္းုး ိ စစ္ေးးြသ္ညးမ  း

▪ ၄င္းတ ိ႔တတင္ ေအ ုး္ပပတ ိုပပဝင္ၾုး႕သ္ညသည္။

- ႕င္ၾုး း႕ူတ ိ႔၏ ေလ လ ႕င္ယူမႈုး ိ ေရ ုတြ္းတင္ရမသည္သည္။

- ႕င္ၾုး းျခင္း႕သည္ အခ  ၢိဳုေ႕ ႕ူတ ိ႔အတတုး္ အခတင္ ျူးမဟိတ္ ႕င္ယူမႈေလ လ မႈခလယူ႕ူအ းလလိးအတတု္း ရပ ိင္ခတင္ ျ စ္႕သ္ညသည္။

- အခတင္ အေရးတူသည မႈ  င္ အ းလလိးပပဝင္မႈုး ိ အဓ ုး ျ းရမသညသ္ည္။ ၄င္းုးက ႕ ိ႔ းတကေး င္မႈမ  းုး ိ လု္းေတတု တတင္ မသည္႕ ို႕လိးစတကမသည္ြသ္ညးသည္။

- ပျမက းစတ ႕င္ယူမႈုး ိ ခလယူ႕ူတ ိ္ုုး ိ တစ္က းခ င္းစ ႕ေဘ ျ းုး အတြ္းတစ္ခိလလိးမ ခကတျခမး္စ တ္ျ  လ ု္ိးရမသ္ညသည္။

- ၄င္းေြ ုး္ တစ္က းခ င္းစ ၏ လ ိအပ္ခ ုး္တ ိ႔ုး ိ ႕ ျမင္လ ရျပ း ၄င္းတ ိုလိ အပ္ခ ုး္မ  းရမရ စစ္ေးးရမသည္သည္။
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႕င္ၾုး းမႈခလယူ႕ူတ ိ႔၏ လ ိအပ္ခ ုး္ုး ိ ေျ ုး္ပလ ေပးရမသည္သည္။

▪ ႕င္ၾုး းမႈခလယူ႕ူတ ိုလိ လ းေ႕ စ တ္ဝင္စ းေ႕ ႕င္ရ ိး၊ ဘ ႕ တတင္ စ ရင္း႕တင္းေစျပ းေြ ုး္ ႕ူတ ိ႔၏

ေလ လ ႕င္ၾုး းမႈခလယူရ တတင္ လ ိအပ္ခ ုး္တ ိုုး ိ စ စစ္ရမသညသ္ည္။

▪ ႕ူတ ို၏ တ ိးတုး္မႈုး ိ ေစ င္ ၾုးသည္ ရမသည္သည္။ လိ အပ္ခ ုး္မ  းုး ိ မသည္ုးက ႕ ို ေပးမသည္ဟူေ႕ အဓ ုး အစ အစက္ုး ိ လသည္း

ေရးးတကရမသည္သည္။

▪ ၄င္းအးင္ တတင္ ေုး  င္း႕ းမ  းတတ္ ိ င္႕ုိင္သ၍ ပပဝင္ေစရမသည္သည္။ ေုး  င္း႕ းမ  းဘ ႕ တ ဝြ္ယူေစ႕လိ ႕ူတ ိုုး ိယ္တ ိငျ္ပ းစ းရြ္

တု္းၾုးတမႈ လႈလုေး ္မႈရ  ရမသည္သည္။

▪ ေုး  င္း႕ းမ  းေလ လ မႈုး ိ ေျ ုး္ုးူျပၢိဳျခင္း႕သည္ ေြ ုး္းလိးမ ျပၢိဳရေ႕ အရ မဟိတ္သည္။

▪ ေျ ုး္ပလ မႈုး ိ ခလယူေ႕ ေုး  င္း႕ းမ  း႕သည္ ေျ ုး္ပလ မႈုး ိ အစတတင္ မလ ိအပ္ေ႕ ေုး  င္း႕ းမ  းျုး္

ပ ိမ ိေအ င္ျမင္႕သ္ညုး ိ ႕ိေတ႕ြအရေတတု ရ႕သည္သည္။

▪ တစ္က းခ င္းစ ႕င္ၾုး းမႈ႕သည္ အျ ေရ ုး္းလိးျ စ္ေၾုး င္း ႕င္ၾုး းမႈေျ ုး္ုးူျပၢိဳမႈတတင္ ေတတု ရ  ျပ းျ စ္႕သည္သည္။
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ေစ င္ ၾုးသ္ည ေလ လ ျခငး္၊ ႕လိး႕ပျ္ခင္း၊ ႕င္ရ ိးုး ျိပြလ္သ္ည႕လိး႕ပျ္ခငး္

▪ ႕င္ၾုး းမႈုးက ႕ ိုပင္ ႕င္ၾုး းေြေ႕ ႕င္ရ ိး၊ ဘ ႕ ရပ္တ ို႕သည္လသည္း ျပြ္လသညျ္ပၢိဳျပင္ရြ္လ ိအပ္ေ႕ အေၾုး င္းျပြ္မႈ

လ ိအပ္႕သညသ္ည္။ ျ ိ႕ ိုအ းျ င္ ႕င္ရ ိးမ  း႕သည္ တ ိးတုး္ေုး င္းမတြ္လ ၾုး႕သည္သည္။

ေစ င္ ၾုးသ္ည ေလ လ ျခငး္

▪ ေစ င္ ၾုးသည္ ေလ လ ျခင္း႕သည္႕င္ရ ိးုး ိ တေြုမ တေြုစစ္ေးးျခင္း  င ္တ ိးတုး္ေစျခင္းျ စ္၏သည္။ အြသည္းငယ္ေျပ င္းလကမႈုး ိ ျပၢိဳျပ း
တ ိးတုး္မႈုး ိ ၾုးသ္ည ျခင္းျ စ္၏သည္။ ၄င္းုး ိ တရ းဝင္မဟိတ္စတ ျပၢိဳလိပ္ရမသည္သည္။ အေုး င္းးလိးအေြျ င ္ အပတ္စက္၊ ၂ပတ္တခပ ႕င္ရ ိးအ တကု
အစသည္း၏ အစသည္းအေဝးုး ိ ျပၢိဳလိပ္ုး တ ိးတုး္ေအ င္ ြသည္းလမ္းၾုးလေး င္ရမသည္သည္။ ၄င္းအစသည္းအေဝးုး ိ ႕င္ၾုး း႕ူအ းလလိး  င္ 
ေုး  င္း႕ း ုး ိယ္စ းလ ယ္မ  းပပဝင္ေစရမသည္သည္။

▪ ေြုစက္ ႕င္ရ ိးုး ိ ႕င္ၾုး းမႈုး ိ ေးတးေ တးုး တိ းတုး္ေစမႈမ  းုး ိ ႕ေဘ တူသည ၾုးရမသည္သည္။

▪ ကပမ အ းျ င္ ေြ ုး္းလိးစ းပတ းေရးဘ ႕ ႕င္ၾုး းမႈအစသည္းအေဝးတတင္ေုး  င္း႕ းုး ိယ္စ းလ ယ္မ  းေတ င္းး ိခ ုး္ ၂ရပ္ျပၢိဳလိပ္
ခက ၾုး႕သည္သည္။ ေလ ုး င္ ခြ္းမ  းုး ိ ပ ိမ ိစိစသည္းသည သညတတ္စတ ေပးရြ္၊ ျ ိုေၾုး င္ ႕င္ရ ိးတတင္ပ ိမ ိုိင္သ၍ ျ ြ္ုျ း ိ င္မသည္သည္။ အခ  ၢိဳုေ႕ ႕င္ရ ိး  င ္
ပတ္႕ုး္ေ႕ စ အိပ္မ  းုး ိ စ ၾုးသည္ တ ုိး္တတင္ျ းရြ္ျ စ္႕သ္ညသည္။
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အုးကျ တ္ျခငး္  င ္ ျပြ္လသ္ည႕လိး႕ပ္ျခငး္

▪ ႕င္ရ ိး၏ အးလိးတတင္ အုးကျ တ္ျခင္း  င ္ ျပြ္လသည္႕လိး႕ပ္ျခင္းတ ိုုး ိ ျပၢိဳရမသည္သည္။ ရသည္ရတယ္ခ ုး္႕သည္ ႕င္ရ ိး၏ ျ ေရ ုး္မႈ  င ္ ပတ္႕ုး္

ေ႕ းလိးျ တ္ခ ုး္ုး ိ အ႕ ေပးရြ္ ျ စ္႕သညသ္ည္။ ျ ိုအျပင္ တ ိးတုး္မႈအတတုး္လသည္း အၾုးလက ဂ္ တစ္ခ  ၢိဳုုး ိ ေပး ိ င္႕သည္သည္။

▪ ႕င္တြ္းတ ိုတတင္ ေုး  င္း႕ းမ  းအေြျ င္ ႕င္ရ ိး၏အေပပင္းလုးကဂ ေး င္ေ႕ အခ ုး္တစ္ရပ္ုး ိ ေရး႕ းေစရမသည္သည္။

ုး ိယ္လိ ပ္ ုး ိင္ေြေ႕ ေုး  င္း၏ အရသည္ေ႕တးတ ိးတုး္ေရးစလြစ္ုး ၄င္းုးက ႕ ိ႔ ႕လိး႕ပ္မႈုး ိ ျပြ္လသ္ညျပ းအုးကျ တ္႕လိး႕ပ္ရမသည္ဟိ

႕တ္မ တ္ ေလ ရ  ႕သည္သည္။
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▪ ေအ ုး္ပပအခ ုး္အလုး္မ  း႕သည္ တူသည စတ စက္းစ းျ းေ႕ အခ ုး္မ  းျ စ္ၾုး႕သည္သည္။

- ရသည္မ ြ္းခ ုး္ရသည္ရတယ္ခ ုး္မ  း

- ႕င္ၾုး းေရးမဟ ာ ်ဟ မ  း

- ေလ ုး င္ ခြ္းမ  း၊ အလိပ္စ ရတုး္မ  း၊  တ္စ အိပ္မ  း

- ႕င္ရ ိး တကု စသည္းပလိ

- ႕င္ရ ိးအေျ ုး္အျ းမ  း

- အရင္းအျမစ္မ  း

- စ စစ္ခ ုး္မ  း

- ႕င္ၾုး းမႈရလဒ္မ  း-ေုး  င္း႕ းမ  း၏ ဝင္ေရ ုး္ေ႕ အရသည္အခ င္းမ းုး ိ  ႈ င္းယ က္မႈမ  း

ေုး  င္း႕ းမ  း႕င္ရ ိးတတင္႕င္ယူေး င္ရတုး္ပလိ၊  ႈတ္ျတု္းမႈ  ႈြး္ျ းမ  း
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▪ ပ ိမ ိျပ းစြစ္တုး ခ က္းုးပ္ျခင္းတတင္ အခ  ြ္ဇယ းုး ိ းကတ႕ းျခင္း ပပဝင္႕သည္သည္။ ျ ိ႔မ ႕ ႕င္ရ ိး၏ အခ ုး္တ ိင္းုး ိ႕လိ႕ပ္ြိ င္မသည္သည္။

ေအ ုး္ ပပ ႕ု္းေ႕ခလအေျ ု္းအျ းမ  းရယူရမသ္ညသည္။

- ေုး  င္း႕ းမ  းုး ိ စ စစ္ စစ္ေးးမႈ  င ္ ႕င္ရ ိးတတင္ ပပဝင္ေ႕ အလိပ္မ  း

- ျပြ္လသည္႕လိး႕ပ္႕ူမ  း၏ အစ ရင္ခလစ မ  း၊ ျပင္ပမ ႕လိး႕ပ္မႈမ  း

- းရ မ  း၊ ေျ ု္းုးူျပၢိဳ႕ူမ  း၊ ေုး  င္း႕ းမ  း၏ ႕င္ရ ိးေပစျငျ္မင္ခ ုး္မ  း၊ ျ ိုအတူ႕င္ရ ိးမ  ႈတ္ျတုး္႕ူတ ို၏ အျမင္မ  း

- ႕င္ရ ိးအ တု ကအစသည္း၏ အစသည္းအေဝးမ  း အျခ းေ႕ အခ ုး္အလုး္မ  းုး ိ ၾုးသ္ည ရႈေလ လ မႈမ  း

- အ႕ုး္ေမတးဝမ္းေုး  င္း႕င္တြ္းျ စ္ပပုး စုး္မႈလုး္မႈလိပ္ငြ္းမ  း  င ္ တ င္ိပင္ေးတးေ တးခ ုး္မ  း

- ႕င္ၾုး းမႈုး ိ အစပ  ၢိဳး႕ူမ  း  င ္ ေးတးေ တးခ ုး္မ  း

- ႕င္ရ ိးုး ိ အမ ြ္တုးယ္မ႕င္႕ူမ  း  င ္ ေးတးေ တးခ ုး္မ  း ကပမ ဌ ြမ ်းမ  း၊ စ ၾုးသည္ တိ ုး္ ဝြ္ျမ္းမ  း

၊အရသည္အေ႕တးျ ြ္း႕ မ္းေရး တြ္းတူအခတင္ အေရး ရရ  ေရးုး ိ ေး င္ရတုး္ေြ႕ူမ  း   င ္ ေးတးေ တးရမသ္ညသည္။

- ျင္ျမင္ခ ုး္မ  းုးိ ေးတးေ တးမႈ၊ စ ျ င ္ အေၾုး င္းျပြ္မႈ၊ ေမးခတြး္မ  း ေမးမႈျ င္ ရယူ ိ င္႕သည္သည္။
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ေမးခတြး္မ  း  င ္  တကု စသ္ညးတသ္ညေး ု္းျ းေ႕ ေမးျမြး္မႈမ  း

▪ ေုး  င္း႕ းမ  းုး ိ ေမးခတြ္းမ  းေမးျမြ္းျခင္း႕သည္ စ စစ္ခြ္ု မ ြ္း႕လိး႕ပ္ျခင္း၏ အဓ ုး ုး ရ ယ ျ စ္႕သည္သည္။ ျ ိုအတူ႕င္ရ ိးမ 

ျတုး္ခတပ႕ူ တ ိ႔ ျပ းစ း႕တ း႕ူတ ိ႔၏ အျမင္ုး ိ လသည္းရယူရမသည္သည္။

▪ လိပ္ုိး င္ေြေ႕ ေုး  င္းတတင္ တရ းဝင္ပလိစလရ  မသည္သည္။ ႕ ိ႔မဟိတ္ပပုး ုး ယ္ိတ င္ိျပၢိဳလိပ္  ိင္႕သ္ညသည္။

▪ ေုး  င္း႕ းမ  း၏ တိြ္ုျပြ္ခ ုး္မ  းုး ိ ေုး ုး္ယူြသည္း ၃ခိရ  ႕သည္သည္။

- ေုး  င္း႕ းမ  းေရးရြ္ ေြရ ေပးျခင္း

- အမ ြ္အမ  ေျ ျခင္း

- ႕ေဘ တူ႕သည္ ႕ေဘ မတူ ဟူေ႕ စေုးးုး ိ ေပးျခင္း
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အရင္းအျမစ္မ  း

▪ အတြ္း႕င္ ေတ ္ရကုလ း၊ စ ၾုးသည္ တ ု္ိး၊ ုးတြျ္ပ်တ ၊ အ မ္႕ ၊ အ းုးစ းျပၢိဳရြ္ ေြရ မ  း႕ ို ႕လိး  ိင္ရုကလ း၊

႕င္ရ ိးတတငပ္ပဝငေ္႕ အေၾုး ငး္အရ မ  း

▪ စ တ္ဝင္စ း တယ္၊ အ႕လိးျပၢိဳ ိ င္ေ႕ လိပ္ေး င္မႈ၊ လိပ္ေး င္မႈမ  းေျပ င္းလကခ ုး္ ရ  ရကုလ းသည္။ ေလ ုး င္ ခြ္း၊

လုး္ေတတု ုး ိ႕ေဘ ုး ရကု လ းသည္။ အလိပ္ြုက႕င္ ေတ ္စတ းုး္စပ္ရကုလ းသည္။ ေမ   ္မ ြ္းခ ုး္ရ င္းလင္းရကုလ းသည္။ အခ  ြ္လလိေလ ုး္ရကုလ းသည္။

႕င္ ေတ ္႕လ ိအခုး္အခကေတတ ပပ႕လ းသည္။ ႕ ပ္လတယ္႕လ းသည္။ ႕ ပ္ခုး္႕လ းသည္။ ုး ိယ္ပ ိင္ေလ လ မႈပပဝင္ ိ င္႕လ းသည္။ ေရတးခ ယ္ေ႕ 

႕င္ၾုး းမႈြသည္းလမ္းုး ိ ႕ေဘ ုး ရကုလ းသည္။ ဘ ုး ိလိ လ း႕လကသည္။ စ႕သည္ အခ ုး္မ  း ပပဝင္႕င္ ႕သ္ညသည္။
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ေလ လ ျခငး္

▪ ေုး  င္း႕ းမ  းအေြျ င ္ ေလ လ မႈ႕သ္ည အ႕လိးဝင္ေၾုး င္းခလစ းမႈ ရ  မရ  ေမး႕င္ ႕သ္ညသည္။

စစ္ေးးျခငး္

▪ အလိပ္ုး ိမ  တစတ အမ တ္ေပးရကု လ း၊ ႕င္ရ ိးုး ိေလ လ ေြတ ဘယ္လိ ခလစ းရ႕လကသည္။

႕င္ရ ိးစ မလခြ္ု ခတကမႈ

▪ ႕င္ရ ိးုး ိ မ  တစတ စ မလခြ္ုခတကရကုလ း၊ ပပဝင္ေ႕ အရ မ  း ႕င္ ေတ ္ရကုလ းသည္။ သည ြ္ၾုး းခ ုး္ ေုး ြပ္ တယ္ရ ရ  ႕လ းသည္။ စေ႕ အခ ုး္

မ  းုး ိ ေမး႕င္ ႕သည္သည္။

အေျတေျတ

▪ းရ မ  း၊ ႕င္ရ ိးအေပစ ဘယ္လ ခိလယူ႕လကသည္။ ႕င္ရ ိးတ ိးတုး္ရြ္အခ ုး္၂ရပ္ အၾုးလျပၢိဳေစရမသည္သည္။
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▪ မ  းစတ ေ႕ အစပ  ၢိဳးးရ မ  း႕သည္ ႕င္ၾုး းေရး႕သည္ ခုး္ခက႕သည္ဟိ ျမင္ၾုး၏သည္။

▪ ေုး  င္း႕ းမ  း၏ အေုး င္းးလိးအျမကေပးရြ္ မျ စ ္ိ င္႕လ ိ အမ  းမ  းုး ိ ေရ  င္ုးတင္းရြ္လသည္း မျ စ္ ိ င္ပပသည္။

ေုး  င္း႕ းမ  းအေြျ င္ ဘ ေၾုး င္ ျပၢိဳမူ႕သ္ညုး လိသ္ညး အျမကြ းလသည္ရြ္မျ စ္ ိ င္ပပသည္။

▪ ေုး  င္း႕ းမ  းုး ိ အရ ခပ္႕ မ္း႕င္ၾုး းရြ္မျ စ္ ိ င္႕လ ိ အျမကတ တ္း တ္ေစရြ္လသည္း မျ စ္ ိ င္ပပသည္။

▪ ေပးလိ ုး္ေ႕ အၾုးလက ဂ္တ ိင္းုး ိ အျမကလိ ုး္ြ  ိ င္မသည္ဟိလသည္းမယူးပပ  င ္သည္။

▪ ျပင္းင္ရြ္အခ  ြ္ေပးလ  င္ အလိပ္လိပ္ုး ိင္ရြ္ အရင္းအျမစ္မ  းေပးလ  င္ုးလေုး င္းမသည္သည္။

▪ ုး ိယ္ အခ  ြ္ုး ိ အျ ေရ ုး္းလိးတတ္  ိင္႕ုိင္သ၍ အ႕လိးခ ပပသည္။ အလိပ္စ ရတုး္မ  း၊ ုးစ းမႈမ  း၊ ႕င္ခြ္းစ ျပင္းင္မႈမ  းတ ိးတုး္ေအ င္

ျပၢိဳလိပ္႕ မ္းးသ္ညးပပသည္။

▪ စိစသည္းျခင္း႕သည္ အခ  ြ္ုးိြ္႕ုး္႕ ေစ႕သည္သည္။ ႕ ိုေ႕ ္အရ ခပ္႕ မ္း အ႕င္ ျ စ္ရြ္ ၂  စ္ - ၃   စ္ အခ  ြ္ယူရ႕သည္သည္။

▪ ၄င္းအလိပ္ုး ိ လိပ္ေ  ္ုး ိင္ ုး္မ  း  င ္ ေဝမ  ပပသည္။ လိ အပ္ခ ုး္အခ  ၢိဳုုး ိ ပသည ေရးဌ ြ (႕ ို) အင္တ ြုး္မ အ႕င္ ရယူပပသည္။
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(၁) ေအမာ္ပပပပို ၂ခို သိ္ အတမ္း ၂ခိုာိို ာိိုယ္္မးျပ သိ္္သည္။ ရွျ္းလျ္းပပ္သည္။

C – Co operating

D – Defecting

(၂) အတမ္း္  ပခမ္႕ခခဲျချ္းသိ္ အာယ္အရမမိ္း္သည္။

(၃) အတမ္းတဲျ္းတျဲ္  ိ ွွ် ႈ ရရွိရမ္သျ္ ိ္သိို႕ လိုပ္ေျမျ္ျ ိ္င့္ျိ္း ိ္မိ္း္သည္။
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(၄)  ွတ္ဥမဏ္ာိို ာူ  ိေထမာ္ပပင့္ျချး္ိွျ္င့္  ွတ္ဥမဏ္ာိို ာူ  ိေထမာ္ပပင့္ေမေသမ အရမ ွ်မးာိို ရွျ္းလျ္းပပ္သည္။

(၅)  ွတ္ ိျချ္းသိ္ ိ္သိို႕ေသမ မိ္းလ ္း္ဥ္မိ္း္သည္။

(၆) ာ္သည္။ ယမယ  ွတ္ဥမဏ္ ခ္သည္။ ေရရွိ္ ွတ္ဥမဏ္ တိို႕ာိို ရွျ္းလျ္းပပ္သည္။

(၇) သျ္ၾာမးသူ ွ်မး ွတ္ ိေ္ရမ္ျပ သျ္င့္ေသမမိ္းလ ္း ွ်မးာိို ဥပ မျပ ေ မ္ျပပပ္သည္။
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(၈) သျ္ယူ ႈိွျ္င့္  ွတ္ဥမဏ္ာိို ရွျ္းလျ္းပပ္သည္။

(၉) သျ္ၾာမး ႈ၊ သျ္ယူ ႈ ္ ္္္ရ ိ္င့္ အခွ်ာ္ ွ်မးာိို ရွျ္းလျ္းေ မ္ျပပပ္သည္။

(၁၀) ျပမ္လိ္ ွတ္ ိျချ္း၊ ျပမ္လိ္ေ မ္ေျမျ္ျချ္း၊ အခွ်ိမ္ိွျင့္္  ွတ္ ိေသမရမိႈမ္း ွ်မးပပသိ္င့္ပပိုာိို ျခဲပပ္သည္။

(၁၁) သျ္ၾာမး ႈ၊ သျ္ယူျချ္း၊ အေၾာမျ္းျပမ္ျချ္းတိို႕ပပုျ္ေသမ ောွ်မျ္းသမး၊ ျရမ ျာ္ိဲယ္ ႈ ပပိုျခဲပပ္သည္။

(၁၂) သျ္ယူ ႈ ယိၱယမးပပိုာိို ျခဲပပ္သည္။
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(၁၃) ောွ်မျ္းသမး ွ်မးား၏ ္ိတ္ုျ္္မး ႈတိိုးတာ္ေ္ေသမ မိ္းလ ္း ွ်မးသိ္ အာယ္တိို႔မိ္း္သည္။

(၁၄) ောွ်မျ္းသမး ွ်မး္ိတ္ုျ္္မး ႈရွိလမေအမျ္ သျ္ ိ္ာခင့္သိို႕ ္ ္ဥ္သျ္ၾာမး ိ္မိ္း္သည္။

(၁၅) ောွ်မျ္းသမး ွ်မးပိို ို သိျ ျ္တတ္ာကဲ ္းေအမျ္ အေပပျ္းာာ္ ွ  ိ္သိို႕ျ ိ္င့္တျ္း ိ္မိ္း္သည္။

(၁၆) အတမ္းတဲျ္းတျဲ္ တူ  ိ ွွ်တေသမ အခဲျ္င့္အေရးရရွိေအမျ္လိုပ္ေျမျ္ျချ္းာိို သျ္ ိ္သိို႕မမးလိ္သမိ္း္သည္။
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Slide 81 -100

(၁၇) ောမျ္း မဲ္ေသမ ျရမိွျင့္္ ောွ်မျ္းသမးျာ္ိယဲ္ ႈ ရရွိေအမျ္ သျ္ ိ္ာခင့္သိို႕ ထိမ္းသိ ္း ိ္မိ္း္သည္။

(၁၈) ောွ်မျ္းသမး ွ်မး ေရမာ္ချ္၊ ောွ်မျ္းသမး ွ်မးေရမာ္ရွိျပ းခပ္အခွ်ိမ္တျဲ္ အတမ္းျျိ ္သာ္ေ္ရမ္သျ္ခမ္း္မအ္ပွ်ိ းခွ်ိမ္ိွျ္င့္

သျ္ၾာမးခွ်ိမ္ ွ်မးတဲျ္ သျ္ ိ္သိို႕လိုပ္ ိ္မိ္း္သည္။

(၁၉) ောွ်မျ္းသမးာိို ခွ် း ဲ ္းျချ္းား၏ ္ဲ ္းအမးာိို ရွျ္းလျ္းပပ္သည္။
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Slide 101 - 120

(၂၀) ျပ မမား၏ အရျ္းအျ ္္ာိို  ိ္သိို႕ရွမ ိ္မိ္း္သည္။

(၂၁) အာယ္၍ ောွ်မျ္းသမး ွ်မးာ ျရမာိို ္ ္းသပ္ပပာ သျ္ ိ္သိို႕လိုပ္ ိ္မိ္း္သည္။

(၂၂) ောွ်မျ္းသမး ွ်မးုမ္ပိ ႈာိို သျ္ ိ္သိို႕ေျမျ္ရာဲ္ေျ ရွျ္း ိ္မိ္း္သည္။

Slide 121 – 140

(၂၃) ထိမ္းသိ ္းရမ္ခာ္ခခေသမ ောွ်မျ္းသမးိွျင့္္ ပတ္သာျ္ပ း သျ္ာမေတလဲိုပ္ ိ္မိ္း္သည္။

(၂၄) ျရမဗဟိိုျပ သျ္ၾာမးေသမ ္မ္္ား၏ အာွ်ိ းိွျင့္္ အျပ္္ ွ်မးာိို ေ မ္ျပပပ္သည္။



ED 107 (Exercises) 

(၂၅) ောမျ္း ဲမ္ေသမ ရွျ္းျပခွ်ာ္ား၏ သာမု ွ်မးာိို ေရးသမးပပ္သည္။

(၂၆) ောွ်မျ္းသမးာိို ေ းခဲမ္းေ းျ မ္းျချ္းား၏ အာွိ် း ွ်မးာိို ေရးသမးပပ္သည္။

Slide 141 - 160

(၂၇)  တ္္မအိုပ္ာိို သပိုးျပ းောွ်မျ္းသမး ွ်မး  ွတ္ ိိိိုျ္္ဲ ္း တိိုးတာ္ေအမျ္ ျပ ျချ္းာိို ရွျ္းလျ္းပပ္သည္။

(၂၈) ောွ်မျ္းသမး ွ်မးအတာဲ္  ွတ္္ိုေရးေပးရမတဲျ္ အေရးၾာ းေသမ အခွ်ာ္ ွ်မးာိို ေရးသမးပပ္သည္။

(၂၉) လာ္ာ ္း္မေ္မျ္ ွ်မးအေၾာမျ္းရွျ္းလျ္းပပ္သည္။
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(၃၀) တိုမ္႕ေိွးေမေသမ သျ္ၾာမး ႈ ခပယူသူ ွ်မးား၏ ေလင့္လမေရးာိို သျ္ ိ္သိို႕ ္ ္ဥ္ေျမျ္ရဲာ္ ိ္မိ္း္သည္။

(၃၁) အလိုပ္သျ္ခမ္း္မ ွ်မးပပေသမ ္မရဲာ္ာိို ေရးသမးရမတဲျ္ သတိထမးရ ိ္င့္ အခွ်ာ္ ွ်မးာိို ေ မ္ျပပပ္သည္။

(၃၂) ောွ်မျ္းသမး ွ်မးာိိုယ္တိိုျ္ အခမ္းာကပပုျ္ပတ္သာ္ျချး္ာိို ရွျ္းလျ္းပပ္သည္။

Slide 181 - 200

(၃၃) တ္္တမ္းလပိုး တာ္ၾာဲ္ ဲမပပုျ္ေလင့္လမျချး္ာိို ရွျး္ျပပပ္သည္။

(၃၄) အေပၚယပေလင့္လမျချ္း၊ အေသး္ိတ္ိ ိႈာ္ိ ိႈာ္ခကဲတ္ခကဲတ္ေလင့္လမျချ္းိွျင့္္ ေလင့္လမ ႈ ရွိျချ္းာိို ရွျ္းပပ္သည္။
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Slide 201 - 220

(၃၅) အိ ္္မသိ္  ိ္သိို႕ေသမ သောမသာမု ွ်မးပပုျ္ရ ိ္မိ္း္သည္။

(၃၆) ောွ်မျ္းသမး ွ်မးာိို ေပး ိ္င့္ ေလင့္ာွ်ျ္င့္ခမ္းAssignment  ွ်မးအေၾာမျ္းရွျ္းလျ္းပပ္သည္။

Slide 221 – 240

(၃၇) တိိုးခွ်ခ႕ျမ္းသ္္တ ထျဲ္ေသမ အလိုပာ္း၏ အေၾာမျ္း ွ်မးာိို ရွျ္းလျ္းပပ္သည္။

(၃၈) ာိိုယ္တိိုျျ္ပမ္လိ္သိျ ျ္္္္ေျးျချ္းာိို ရွျ္းျပပပ္သည္။

(၃၉) ျရမပပုျ္ပတ္သာ္ ႈ အမချပိုးျ ျ္င့္ ောွ်မျ္းသမး ွ်မး  ိ္သိို႕ေလင့္လမိိိုျ္သမိ္း္သည္။
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Slide 241 - 260

(၄၀)  ွ်ာ္ျ ျ္သျ္ၾာမး ႈ ေထမာ္ာူျပ ပ္ပိ္း ွ်မးား၏ အာွ်ိ းာိို ရွျ္းျပပပ္သည္။

Slide 261 - 280

(၄၁) သျ္ခမ္း္မာိို ၾာိ တျ္ျပျ္ျျျ္ချ္း ျိိုသိ္ ွမ အာယ္မိ္း္သည္။

(၄၂) သျ္ခမ္း္မ ွ်မးာိို  ိ္သိို႕္ ္ဥ္သျ္င့္သမိ္း္သည္။

Slide 281 – 300

(၄၃) ္္္ေျးျချ္းား၏ လိုပ္ျမ္းေျမျ္တမာိို ေရးသမးပပ္သည္။

(၄၄) သျ္ၾာမး ႈာိို တိ္ေျမာ္ေသမ ္္္ေျး ႈာိို ရွျ္းပပ္သည္။
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(၄၅) ္ိုျခပ ္္္ေျး ႈာိို ရွျ္းပပ္သည္။

(၄၆) သျ္ယူသူာိို ေထမာ္ာူျပ ျချ္း အေၾာမျ္းရွျ္းလျ္းပပ္သည္။

(၄၇) သျ္ရိိုးာိို သပိုးသပ္ ႈိွျင့္္ ပတ္သာ၍္ အာွ်ယ္ရွျ္းပပ္သည္။

(၄၈) ေ းခဲမ္း ွ်မးိွျင့္္ ၾာိ တျ္္ ္ဥ္ထမးေသမေ းျ မ္း ႈ အေၾာမျ္းရွျ္းပပ္သည္။

(၄၉) ေ းျ မ္း ႈတျဲ္  ိ္သိ္ ွ်မးပပုျ္ရ ိ္မိ္း္သည္။
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